ZARZĄDZENIE NR 49 / 2020
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie:

przeciwdziałania

rozprzestrzenianiu

się

wirusa

COVID-19

wśród

członków społeczności Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374,
568 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. (tekst
jednolity ogłoszony uchwałą Senatu AWFiS nr 48 z dnia 22 kwietnia 2020 r.)
zarządza się, co następuje:
Wprowadza się zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa
COVID-19, dalej jako „koronawirus”, wśród członków społeczności AWFiS.
§1
1.

Odwołuje się wszelkie konferencje i imprezy / wydarzenia organizowane przez
AWFiS.

2.

Zawiesza się wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach
krajowych pracowników, doktorantów, i studentów AWFiS.

3.

Wstrzymuje się przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych.

4.

W Domu Studenckim AWFiS wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości
zewnętrznych.

5.

Wstrzymuje się możliwość korzystania z czytelni Biblioteki Głównej AWFiS.
Zasady korzystania z wypożyczalni zostaną podane do publicznej wiadomości
na stronie Biblioteki Głównej.
§2

1.

Pracownicy administracyjni i obsługi będą realizować swoje obowiązki
wynikające z Regulaminu Pracy na podstawie poleceń wydanych przez
bezpośrednich przełożonych.

2.

Bezpośredni

przełożony

może

zdecydować

o

ograniczeniu

obowiązku

świadczenia pracy przez pracownika na terenie Uczelni pod warunkiem
zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni.
§3
1.

Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów
pracowników w pracy.

2.

W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji
mailowej i kontaktów telefonicznych.
§4

1.

W

celu

przeciwdziałania

koronawirusowi

pracodawca

może

polecić

pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie,
poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej „pracą zdalną”.
2.

Polecenie może zostać wydane w szczególności w przypadku:
1)

wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania
koronawirusa,

w

tym

przypadku

powrotu

pracownika

z

wyjazdu

zagranicznego;
2)

pogorszenia stanu zdrowia pracownika, charakterystycznego dla objawów
zarażeniem koronawirusem;

3)

podejrzenia zarażenia pracownika koronawirusem w wyniku kontaktu
pracownika z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie koronawirusem;

4)

oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego
Inspektora Sanitarnego.

3.

Pracownik

zobowiązany

jest

niezwłocznie

poinformować

pracodawcę

o podejrzeniu zachorowania wywołanego koronawirusem.
4.

Informację, o której mowa w ust. 3, przekazuje się niezwłocznie właściwemu
kierownikowi jednostki mailem albo telefonicznie oraz mailem do Działu Kadr
i Płac na adres: kadry@awf.gda.pl.

5.

Kierownik

jednostki

organizacyjnej

podejmuje

decyzję

o

poleceniu

pracownikowi wykonywania pracy zdalnie oraz uzgadnia z pracownikiem zakres
i czas trwania pracy zdalnej. Jednorazowo okres pracy zdalnej nie może
przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
6.

Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do:
1)

codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego
Inspektora

Sanitarnego

koronawirusa;

oraz

komunikatami

AWFiS

dotyczącymi

2)

utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną
i nadzorowanie efektów tej pracy;

3)

raportowania pracodawcy o sytuacji podległej mu jednostki w związku ze
skutkami zagrożenia koronawirusem.

7.

Obowiązek informowania o podejrzeniu infekcji koronawirusem dotyczy również
doktorantów i studentów, którzy informacje w tym zakresie obowiązani są
niezwłocznie przekazywać:
1)

na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl – w przypadku studentów,

2)

na

adres

e-mail:

szkola.doktorska@awf.gda.pl

–

w

przypadku

doktorantów.
§5
Indywidualne decyzje w sprawach odstępstw od ograniczeń określonych w § 1
podejmuje Rektor.
§6
1.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

REKTOR
prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

