Zarządzenie nr 05/2020
Rektora Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zawieszenia zajęć w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu oraz możliwości
wykonywania pracy lub nauki w domu w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się
koronawirusa
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. 2020r. Nr 85) oraz komunikatu Generalnego Inspektora Sanitarnego dotyczącego
zagrożenia epidemiologicznego w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID19, Coronavirus SARS-CoV-2), zarządzam co następuje:
§1
Zawiesza się zajęcia dla studentów i słuchaczy w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu od dnia 10
marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.
Okres zawieszenia zajęć dla może ulec przedłużeniu, o czym Uczelnia powiadomi w sposób
zwyczajowo przyjęty na Uczelni tj. drogą mailową, poprzez stronę www.wsuniterra.pl oraz media
społecznościowe.
§2
Niezależnie od sytuacji opisanej w § 1 pracownicy oraz studenci i słuchacze Wyższej Szkoły Uni-Terra
w Poznaniu powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów objętych ryzykiem
epidemiologicznym, których wykaz aktualny znajduje się na stronie internetowej Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz w sytuacji, gdy narażeni byli na kontakt z osoba zarażoną, powinni
przez dwa kolejne tygodnie od dnia powrotu lub kontaktu z chorym, kontrolować swój stan
zdrowia oraz wykonywać pracę lub naukę w domu.
§3
Rektor lub Kanclerz podejmuje decyzję o możliwości wykonywania przez pracownika, studenta lub
słuchacza pracy lub nauki w domu przez okres dwóch tygodni od dnia zaistnienia sytuacji opisanej
w § 2, jeżeli praca lub nauka nie wymaga przebywania w miejscu pracy.
§4
W stosunku do pracowników, których charakter pracy wymaga obecności w ustalonym miejscu
pracy, Rektor lub Kanclerz podejmuje decyzję o pozostawieniu ich w domu przez okres dwóch
tygodni. Pracownicy ci obowiązani są pozostać w tym okresie w kontakcie z pracodawcą.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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