
Informacja dla nauczycieli akademickich w związku z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Filii w Jeleniej Górze  
 

 
1. Na terenie Uczelni mogą przebywać jedynie osoby, u których nie występują objawy chorobowe 

sugerujące chorobę zakaźną, które nie przebywają w miejscu zamieszkania z osobą odbywającą 
kwarantannę/izolację w warunkach domowych i nie są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych. 

2. W budynkach Uczelni obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek. Nauczycieli 
akademickich nie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek podczas 
prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

3. Wszyscy przebywający w budynkach Uczelni zobowiązani są do częstego dezynfekowania rąk lub 
noszenia jednorazowych rękawiczek. Płyny dezynfekujące/odkażające udostępniane są przy wejściach 
do budynków oraz na korytarzach. 

4. Osobom przebywającym na terenie Uczelni zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. 
5. Nie zaleca się korzystania z wind, z wyłączeniem osób z ograniczeniami ruchowymi lub przy przewozie 

ciężkich materiałów. 
6. Zaleca się, aby w miarę możliwości drzwi do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, były otwarte, 

tak, aby nie było potrzeby ich otwierania i zamykania. 
7. Pomieszczenia dydaktyczne, w których odbywają się zajęcia, powinny być regularnie wietrzone, nie 

rzadziej niż co godzinę. Decyzja w tym zakresie należy do prowadzącego zajęcia. Pomiędzy zajęciami 
powinna obowiązywać przerwa, tak, aby móc zapewnić bezpieczną wymianę osób i przewietrzenia. 

8. Nauczyciele akademiccy z temperaturą powyżej 38 stopni nie powinni prowadzić zajęć dydaktycznych. 
Bezdotykowe termometry znajdują się: w budynku A (ul. Nowowiejska 3) na portierni, w budynku H (ul. 
Kochanowskiego 8) na portierni, w budynku B (ul. Nowowiejska 1) w pomieszczeniu izolatorium (sala nr 
28). 

9. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych (np.: gorączka, kaszel, duszności, 
utrata smaku i węchu) wskazujących na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2 nauczyciel akademicki 
powinien pozostać w domu i poinformować telefonicznie/mailowo o tym fakcie bezpośredniego 
przełożonego oraz niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej. W razie pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować 
o możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Nauczyciel akademicki powinien poinformować 
pracowników Biura Filii o konieczności przełożenia zajęć i poinformowania studentów o zmianie w 
harmonogramie zajęć.    

10. Osoba świadcząca pracę w Uczelni, która podczas pobytu na terenie Uczelni zaobserwowała u siebie 
objawy wskazujące na zarażenie wirusem SARS-CoV-2, zobowiązana jest do poinformowania o tym 
fakcie bezpośredniego przełożonego, który przekazuje wiadomość do Zespołu ds. koordynacji działań 
związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 (e-mail: 
zgloszenia@ue.wroc.pl, tel. 882-804-176). 

11. Osoba z objawami choroby SARS-CoV-2, która przebywa na terenie Uczelni, zgłasza swoją niedyspozycję 
pracownikowi portierni, który kieruje tę osobę do izolacji: w budynku A (ul. Nowowiejska 3) pokój nr 101 
– 3 piętro, w budynku H (ul. Kochanowskiego 8) pokój 213 – 2 piętro, w budynku B (ul. Nowowiejska 1) 
pokój 28 – 2 piętro. Przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa osoba z objawami choroby 
SARS-CoV-2 oczekuje w izolatorium na transport własny do miejsca zamieszkania lub na przyjazd 
Zespołu Ratownictwa Medycznego. 

12. Szczegółowy tryb postępowania reguluje ZARZĄDZENIE NR 124/2021 Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-
2. 
 

http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora_2021/zr_124_2021.pdf

