
Informacja dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych 

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. Studentów 

obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek podczas 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. Osoby, które mają temperaturę powyżej 38 stopni nie powinny brać udziału w zajęciach 

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). 

7. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych wskazujących na możliwość 

zarażenia wirusem SARS-CoV-2 należy pozostać w domu i poinformować mailowo o tym fakcie 

nauczycieli akademickich, z którymi są zaplanowane zajęcia w danym dniu oraz pracowników 

Dziekanatu Filii. Dziekanat Filii przekazuje informację do Zespołu ds. koordynacji działań związanych z 

zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 (e-mail: zgloszenia@ue.wroc.pl, tel. 

882-804-176). 

8. Osoba z objawami choroby SARS-CoV-2, która przebywa na terenie Uczelni, zgłasza swoją niedyspozycję 

prowadzącemu zajęcia dydaktyczne lub pracownikowi portierni, którzy kierują 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. 

9. 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

