
ZARZĄDZENIE REKTORA
Elbtąskiej Uczelni HumanisĘczno-Ekonomicznej w Elblągu

z dnia 1października 2021, roku

w s p rawie bezpiec znego fun kcj onowa nia Elbląs kiej Uczelni

Human is Ę czno-Ekonomicznej

w roku akademicl<lm 202112022

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z20lipca2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (Dz.U. z202l T. poz.478) oraz wytycznych ws. bezpiecznego funkcjonowarria uczelni

i innych podmiotów systemu szkolnictwa vłyższego i nauki w okresie epidemii

opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji i NaŃi w dn. 30 września2}Zl rokuzarządza

się, co następuje:

§1

1. Zasadyogólne:

a) Należy zachować rężim sanitarny, w tym często myó ręce i utrzymywać higienę

w pomieszczeniach.

b) Na terenie EUH-E należy nosió maseczki ochronne.

c) Należy postępowaó zgodnie z obowiryĄącymi zaleceniami inspekcji sanitarnej.

d) Należy unieszczaó środki dezynfekujące do rąkprzry wejściach i wyjściach z budynku,

nakorytarzach, w pobliżu miejsc obsługi studentów, stołówki orazw toaletach.

e) Należy dezynfekować i myć w miarę możliwośct i potrzeb powierzchnie dotykane

ptzez wiele osób (poręcze, klamki do drzwi i okien, biurka, stoĘ, sprzęt sportowy,

pomoce dydaktyczne itp.).

0 Osobom przemieszcząącym się windą zalęca się zachowywanie możliwie największej

odległości od innych pasażerów. Jeżeliwinda nie pozwalanazachowanie bezpiecznego

dystansu między pasażerarrti, rekomenduje się ograniczenie liczby jednoczesnych

uzytkowników.

g) Dopuszcza się załatwiania niektórych spraw w sposób zdalny, zastąpienie papierowej

komunikacj i wewnętrznej komunikacją elektroniczną.

h) ZaIeca się zapewnienie wszystkim członkom wspólnoty, a\e takZe interesariuszom

zewnętrznym bieżącej informacji o obowiązujących w uczelni ograniczeniach

i wynikaj ąc y ch z nich powinnościach.



i) Zobowiązuje się członków wspólnoty EUH-E do przekazania władzom uczelni

informacji o pozytyłvnym wyniku testu na COVID 19, nńożonej przez sanepid

kwarantannie lub izolacji. Informację należy ptzekazaó na adres: covidl9@eń-

e.edu.pl.

j) Zalęca się studentom znajdującym się w sytuacji kryzysu emocjonalnego lub

odczuwającym potrzebę wsparcia korzystarrie z pakietu wsparcia psychologicznego

(pakiet dostępny jest na stronie www.eń-e.edu.pl).

k) Zaleca się Parlamentowi Studentów EUH-E podejmowanie dzińń na temat

popularyzacji wiedzy na temat COVID 19, szczepien, bezpiecznych zachowń oruz

przeprowadzenie kampanii informacyjnej o obowiązujących w uczelni ograniczeniach

i wynikaj ący ch z nich dla studentów zobońryaniach.

l) Zaleca się stosowanie w miarę możliwości systemu wypożyczartia ksipek online,

aby ogranic zyó kontakty v,rypożyczĄących z pracownikiem biblioteki;

m) Zaleca się oddawanie ksipek bezudziaŁupracownika biblioteki, tworząc miejsce, gdzie

uzytkownik będzie mógł odłożyć ksigkę bezkontaktowo.

n) Zasady fuŃcjonowania stołówki na terenie uczelni muszą być zgodne z wsĄycznymi

dla funkcjonowania danego typu dzińalności gospodarczej wydanymi przez

Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat S anitarny.

2. Dzińalnośc dydaktyczna:

a) Do prowadzeniadziałalności dydaktycznej nie mają zastosowarria limity osób określone

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 mĄa 202L r. w sprawie ustanowienia

określonych ograniczefi, nakazów i zakazow w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz. U. poz.861, ze zm.).

b) Powyższe ograniczenia nie dotyczą również spotkań gremiów i organów uczęlni oraz

spotkń i narad słuzbowych. Zalecana się jednak zachowanie wszystkich środków

o strożno ści (maseczki, dezynfek cja r Ą<, dystans).

c) Zaleca się realizowanie zajęó prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli

akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia z zachowanięm środków

bezpteczeństwa omówionych w puŃcie 1. w taki sposób, by zapewnić możliwość

realizacji programu studiów oraz osiąganie zak<ładanych efektów uczenia się.

3. Wytyczne szczegółowe

a) ZaIeca się podjęcie takich działań orgarlizacyjnych związanych z orgańzacją praktyk

studenckich, jakie są możliwe i uzasadnione, ze względu na konieczność zapewnienia

bezpieczeistwa uczestnikom i opiekunom , ptzy jednoczesnym zachowaniu możliwości



osiągania zal<ładanych efektów uczęńa się oraz wymagń i oczekiwń partnerów

uczelni przyjmujących studentów na praktyki.

b) Konieczne zmiarty w organizacji praktyk i sposobie ichzaliczania na wniosek dziekana

regulować będzie odrębne zaruądzenie.

c) Nauczanie praktyczne w zawodach medycznych powinno odbywać się w bezpośrednim

kontakcie z pacjentem. Władzę WNoZ powinny nabieżąco śledzić komunikaty Rady

Ministrów w sprawie obowipywania lub zniesienia obowiązywania określonych

ograriczeit,nakazów i zakazow w związkuz dynamicznym rozwojem epidemii.

d) Zaleca się przeprowadzanię egzaminów dyplomowych w formie stacjonarnej

z zachowanięm środków ostrożności zalecanych w aktualnej sytuacji

epidemiologicznej. Po zakończonym egzaminie sala powinna zostać przewietrzona,

a powierzchnie zdezynfekowane. Studenci powinni być zaopatrzeni we własne artykuły

piśmiennicze (długopisy, kartki). Jeśli używane są mazaki do tablic lub inne pomoce

dydaktyczne, to podlegają one dezynfekcji,

e) W uzasadnionych przypadkach egzamin dyplomowy może zostać ptzeptowadzony

zdalnie.

4. Wydarzeniauczelniane, sport akademicki, dziŃalność kulturalna i integracyjna:

a) Orgarizacjav,ydarzeńna uczelni (seminaria, wykłady otwarte, konferencje i inne) musi

być kńdorazowo dostosowana do obowiązującego rczpotządzenia Rady Ministrów

w sprawie ustanowienia określonych ograniczen, nakazów i zakazów w zwiryku

z wystąpieniem stanu epidemii.

§2

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

REKToR
drzdzt§au Dubiella

prol


