ZARZĄDZENIE Nr 5/2020
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zasad postępowania
w związku z ewentualnym zagrożeniem
zachorowania spowodowanym koronawirusem 2019-nCOV
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:
§1
Zasady dla osób wyjeżdzających
1. W związku z komunikatem dla podróżujących wydanym przez Głównego Inspektora
Sanitarnego Rzeczpospolitej Polskiej nie zaleca się podróżowania do Chin i krajów Azji
Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej.
2. Każdy pracownik, student, doktorant, stażysta Akademii Muzycznej w Krakowie
wyjeżdżający do państw, w których występują zachorowania wywywołane przez
koronawirusa 2019-nCOV, ze szczególnym uwzględnieniem Chin i krajów Azji
Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej przed planowanym wyjazdem zobowiązany
jest do przesłania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia – na adres mailowy: stanislaw.janik@amuz.krakow.pl
§2
Zasady dla osób przyjeżdżających
1. Każdy pracownik, student, doktorant, stażysta Akademii Muzycznej w Krakowie, który
przyjeżdża z Chin albo krajów Azji Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej
zobowiązany jest w trybie natychmiastowym przesłać za potwierdzeniem odbioru
oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia na
następujące adresy mailowe:
1) ep@pssekrakow.pl Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie,
2) stanislaw.janik@amuz.krakow.pl Akademii Muzycznej w Krakowie.
2. Ponadto osobom powracającym z Chin i krajów Azji Wschodniej oraz PołudniowoWschodniej, zaleca się, aby zachowały szczególną ostrożność i po powrocie nie
kontaktowały się bezpośrednio przez okres 2 tygodni z innymi członkami społeczności
Akademii Muzycznej w Krakowie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020 r.
Rektor

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5
Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie
z dnia 7 lutego 2020 r.

Kraków, dnia ……………………………
Adres mailowy doręczenia niniejszego oświadczenia:
stanislaw.janik@amuz.krakow.pl
OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko: …………………………………………
pracownik/student/doktorant/stażysta*
Dane kontaktowe:
nr telefonu: ……………………………….………… mail: ……………………………….….…….
Oświadczam, że planuję wyjazd do państwa z występującymi zachorowaniami wywołanymi
koronawirusem 2019-nCOV – dokładna lokalizacja – ……………………………………………

Planowany termin wyjazdu: ……………. Planowany termin powrotu: ………………………..
Oświadczam, iż znane mi są zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób
podróżujących w rejonach występowania koronawirusa 2019-nCOV, tj.:


unikanie zatłoczonych miejsc publicznych,



bezwzględne unikanie kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami
infekcji układu oddechowego,



unikanie odwiedzania targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub
martwe zwierzęta i ptaki,



unikanie kontaktu ze zwierzętami i ich wydalinami,



ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub
dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,



przestrzeganie zasad higieny żywności – posiłki spożywać tylko w miejscach
gwarantujących ich jakość,



używanie tylko konfekcjonowanej wody.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5
Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie
z dnia 7 lutego 2020 r.

Kraków, dnia ……………………………
Adresy mailowe doręczenia niniejszego oświadczenia:
ep@pssekrakow.pl
stanislaw.janik@amuz.krakow.pl

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko: …………………………………………
pracownik/student/doktorant/stażysta*
Dane kontaktowe:
nr telefonu: ……………………………….………… mail: ……………………………….….…….
Oświadczam, że przebywałam/em w państwie, w którym występują zdiagnozowane
zachorowania koronawirusem 2019-nCOV – dokładna lokalizacja: …………………………….
Data wyjazdu: ………………………..……… Data powrotu: ……………………………………..

Jednocześnie oświadczam, iż po przyjedzie do Polski nie wystąpiły u mnie żadne
objawy chorobowe, jednakże jeżeli w ciągu 14 dni wystąpi u mnie jeden z poniższych
objawów: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle stawów, katar, kaszel czy duszności,
zobowiązuję się do niezwłocznego zgłoszenia do najbliższego mi szpitala
z oddziałem chorób zakaźnych wraz z jednoczesnym przesłaniem maila o tym fakcie
na adres: ep@pssekrakow.pl oraz stanislaw.janik@amuz.krakow.pl
Pełna lista szpitali z oddziałami zakaźnymi znajduje się na stronie Ministerstwa
Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic

*niepotrzebne skreślić

