Zarządzenie nr 17/2020
Rektora Podhalańskiej Państwowej
Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla studentów i uczestników innych form kształcenia
z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa SARS CoV-2 w Podhalańskiej Państwowej Uczelni
Zawodowej w Nowym Targu
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 85) w związku z § 1 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30
października 2020 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
i kształcenia (Dz.U. poz. 2090)w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS CoV-2 (COVID-19) zarządzam, co
następuje:

Zawieszenie zajęć dydaktycznych
§1
Zawiesza się wszystkie zajęcia dla studentów i uczestników innych form kształcenia prowadzonych
w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu od godz. 14:00 w dniu 11 marca
2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. włącznie z możliwością wydłużenia tego terminu w zależności od
rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
Zmiana charakteru pracy i formy jej wykonywania
§2
Zmienia się organizację pracy w Uczelni w następującym zakresie:
a) ograniczenia wykonywania pracy od godziny 9:00 do godziny 14:00 od 13 marca do dnia 25
marca br.,
b) wykonywanie obowiązków służbowych pracowników zaleca się za pośrednictwem telefonów
i email oraz ogranicza się przemieszczanie się pracowników między pokojami i budynkami do
niezbędnego minimum,
c) umożliwienie pracownikom wykonywania pracy w dogodnych dla nich porach, po konsultacji
z bezpośrednim przełożonym, z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej i dojazdu do pracy,
d) wykonywania części zadań służbowych w ramach pracy zdalnej poza miejscem pracy
w szczególności w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki
szkolnej i przedszkolnej,
e) zobowiązania pracowników do niezwłocznego poinformowania Uczelni o:
 stwierdzeniu u pracownika podejrzenia zachorowania na Covid-19 i objęciu
pracownika leczeniem zamkniętym,
 objęciu pracownika kwarantanna domową,
 objęciu pracownika nadzorem sanitarno-epidemiologicznym
f) zobowiązania pracowników do unikania pojawiania się w pracy z objawami infekcji i innych
chorób przenoszonych drogą kropelkową,
g) zaleca się, aby w miarę możliwości pozostawić otwarte tylko jedno wejście główne, które
umożliwi monitorowanie osób wchodzących do obiektu.
Ograniczenie dostępu do Uczelni oraz profilaktyka przeciwdziałania zakażeniom
§3
1. Ogranicza się wstęp na teren Uczelni osobom niebędącym pracownikami i studentami, co
zostanie obwieszczone w stosownych komunikatach na terenie Uczelni.

2. Firmy świadczące usługi na rzecz PPUZ w Nowym Targu, prowadzące na jej terenie działalność
gospodarczą lub wykonujące roboty budowlane, winny zostać zawiadomione o wprowadzonych
zasadach.
3. Zaleca się częste korzystanie z dostępnych środków do dezynfekcji oraz przestrzeganie zasad
higieny.
4. Zaleca się śledzenie komunikatów wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz śledzenie
komunikatów wydawanych przez sztab kryzysowy PPUZ w Nowym Targu.
Ograniczenie niektórych obszarów działalności Uczelni
§4
1. Do odwołania wprowadza się zakaz służbowych wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników
poza granice Polski.
2. Odwołuje się wszystkie spotkania, konferencje, prelekcje i inne wydarzenia organizowane na
terenie Uczelni i organizowane przez Uczelnię poza jej granicami.
3. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum krajowych wyjazdów służbowych oraz udziału
pracowników w wydarzeniach lokalnych.
Sprawozdawczość
§5
Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do cotygodniowego przesyłania raportu do
Głównego Specjalisty ds. BHP wykazu:
 osób hospitalizowanych,
 osób objętych kwarantanną
 osób objętych obserwacją sanitarno-epidemiologiczną,
 ograniczeń zajęć, spotkań, wyjazdów w kraju,
 ograniczeń zajęć, spotkań, wyjazdów za granicę.
Postanowienia końcowe
§6
1. Uregulowania ujęte w niniejszym zarządzeniu nie mogą wpływać na terminowość rozliczeń,
zobowiązań i innych prawnie uregulowanych czynności.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
ks. dr hab. Stanisław Gulak
profesor uczelni

