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Zarządzenie Rektora
Ewangelikalnej Wyższej §zkoły Teologicznej

nr 3109/2021

z dnia 28 września ż021r.
w sprawie organizacji na terenie uczelni zajęć pozauczelnianych

w semestrze zimowym roku akademickiego 202112022 w nviązku z ryzykiem rozprzestrzenia_
nia się wirusa SAR§-CoV-2

Na podstawię art, 23 ust. l i art.50 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauceo zuwagi na trwający stan epidemiiw związkuzzakńęniami wirusem SARS-CoV_
2, Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej zarządza, co następuje:

§1.
Wprowadza się następuj ące zasady uczęstnictwa w organizowanych na tęręnię uczelni zajęciach Mię-
dzykulturowej Akademii Trzeciego Więku oraz innych zajęciach pozauczelnianych:

1) W spotkaniach i zajęciach mogą braó udział wyłącznie osoby niewykazuj ące żadnych objawów
zakażęnia koronawirusęm, w szczególności: kaszlu, kataru, gotączki lub utraty smaku i węchu.

ż) W razie występowania opisanych w punkcie l) objawów uczestnik zostanię poproszony o nie_

zwłoęznę opuszczenia zajęó i budynku, Osoby takie powinny postępować zgodnie zwytycznymi
przedstawionymi przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

3) Na spotkani a i zajęcia należy przychodzió nie wcześni ej niz 5 minut przed ich rozpoczęciem.
4) Po wejściu do budynku EWST należy zdezynfekowaó ręce.

5) Na terenie uczelni, także podczas zajęó i spotkań, należy nosić osłonę nosa i ust.

6) Podczas przemieszczania się na terenie uczelni należy zachować dystans od innych osób - co
najmniej 2 metry.

7) Należy unikać zgromadzeń.

8) W miarę możliwości należy ztęzygnowac z korzystania z windy. Z windy powinny korzystaó
wyłącznie osoby z trudnością w poruszaniu się. W windzię równocześnie możę znajdować się 1

osoba. 
i

9) Podczas spotkania uczestnicy powinni zajmowaówyznaazonę miejsca, zachowując dystans od in-
nych uczestników.

l0) Nie należy korzystać z innych pomieszczeń niż sala, w której odbywają się zajęcia, toalety oruz

koryĄarze (wyłącznie w celu przemieszczania się).

1 l) Na spotkanie nie należy wnosić żadnych produktów spożywczych. Dozwolone są wyłącznie płyny
w pojemnikach uczestnika (butelka, termos) dających szczelnie się zamknąó.

12) Uczestnicy powinni mięć własne przybory piśmiennicze.

13) Po spotkaniach na|eży zdezynfekowaó wszystkię elementy, które są dotykane,w szczególności

stoĘ oraz klamkę,
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§2.
Wszyscy uczestnicy zajęó odbywających się na terenie uczelni powinni wpisać się na listę obecności,
podając swoje pełne imię i nazwisko oraz numer kontaktowy. Danę te są konieczne w cęlu udzielenia
informacji w razie pojawienia się osoby zakażonej w grupie uczestników spotkania.

§3.
Jeżeli u któregoś z uczęstników zajęć zostanie stwierdzone zakażenię wirusem SARS-CoV-2, po-

winien on niezwłocznie poinformowaó prowadzącego zajęcia o tym fakcie i przekazaó wszelkie
potrzebne informacje w celu ustalenia potencjalnego ryzyka dla innych uczęstników,
W wymienionych przypadkach uczestnik możewziąóudziŃ w zajęciach po zaniknięciu objawów
chorobowych i po odbyciu kwarantanny, jeżeli o konieczności jej odbycia zadecydowała inspek-
cja sanitarna.

§4.
W wypadkach uzasadnionych okolicznościami i rozwojem epidemii zasady organizacji i przebywania

na terenie uczelni mogą zostać zmienione.

§5.
O prowadzeniuzajęó na terenie uczelni albo zajęć online decyduje organizator zajęć,po porozumieniu

z Ręktorem EWST, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 pażdziemika7D2l roku i obowiązuje w semestrze zimowym
roku akademickiego 202l' 12022.
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