
Zarządzenie nr 3/2020 

Kanclerza Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu  

z dnia 1 grudnia 2020 roku 

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Kanclerza Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej  

w Nowym Targu z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie bezpieczeństwa epidemicznego  

na Uczelni. 

 

Na podstawie § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2091) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 2/2020 Kanclerza Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 

4 listopada 2020 roku w sprawie bezpieczeństwa epidemicznego na Uczelni, punkt oznaczony literą B, 

o treści: 

„B. Używanie maseczek  

1. Maseczki, założone prawidłowo, nosimy obowiązkowo na terenie Uczelni poza budynkami,  

a w budynkach w pomieszczeniach wspólnych (biblioteka, korytarze, schody, toalety, itp.).  

2. W stołówce maseczki możemy zdjąć po zajęciu miejsc przy stolikach w celu konsumpcji.  

3. Studenci odbywający zajęcia stacjonarne mogą zdjąć maseczki za pozwoleniem prowadzącego, jeśli 

sala jest wywietrzona i podczas zajęć zachowywany jest dystans społeczny min. 1,5 m.  

4. Do pomieszczeń administracyjnych lub biurowych wchodzimy wyłącznie w celu załatwienia sprawy 

niemożliwej do załatwienia zdalnego, zawsze w maseczce.  

5. Pracownicy pracujący w pomieszczeniach jednostanowiskowych mogą pracować bez maseczek.  

W pomieszczeniach wielostanowiskowych można pracować bez maseczek, gdy utrzymany jest 

dystans społeczny 1,5 m lub zastosowano przesłony; w takich pomieszczeniach rekomenduje się 

jednak pracę w maseczkach.” 

 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„B. Używanie maseczek  

1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. na terenie PPUZ w Nowym Targu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, 

przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 

1 osoba. 

2. Pracownicy świadczący pracę w pomieszczeniach jednostanowiskowych mogą pracować bez 

maseczek. W takim przypadku, maseczkę należy założyć w chwili wejścia do pomieszczenia drugiej 

osoby. 

3. Do pomieszczeń administracyjnych lub biurowych wchodzimy wyłącznie w celu załatwienia sprawy 

niemożliwej do załatwienia zdalnego, zawsze w maseczce. 

4. W stołówce maseczki możemy zdjąć po zajęciu miejsc przy stolikach, wyłącznie w celu konsumpcji.” 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         Andrzej Sasuła 

                  Kanclerz 


