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Zarządzenie Nr 147/20 
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 roku 
w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy oraz aktualizacji 
Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z organizacją kształcenia w roku 
akademickim 2020/2021 
 
 
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii (Dz.U. 2020.2091), na podstawie § 28 ust.1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 
Z zachowaniem, w zakresie nieuregulowanym poniżej, przepisów zarządzeń Rektora UMP: nr 
52 z dnia 28 maja 2020 r. (zmienionego zarządzeniami nr 82 z dnia 17 lipca 2020 r. i 88 z dnia 
6 sierpnia 2020 r.), nr 82 z dnia 17 lipca 2020 r. (zmienionego zarządzeniem nr 90 z dnia 8 
sierpnia 2020 r.): 
 

1. W okresie do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy 
maseczki (wielorazowa bawełniana lub jednorazowa) bądź przyłbicy, ust i nosa w 
miejscach ogólnodostępnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu (w tym w poszczególnych pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym, 
jeżeli przebywa w nich więcej niż jedna osoba). 

2. Powyższe regulacje dotyczą także ogólnodostępnych pomieszczeń biurowych i 
socjalnych. 

3. Za pomieszczenie ogólnodostępne przyjmuje się pomieszczenia, do których dostęp w 
zakresie załatwiania spraw służbowych posiadają studenci, interesanci lub pracownicy 
innych działów. W szczególności są to: Biura Obsługi Dziekana, Biuro Obsługi 
Kanclerzy Nauk, Uczelniane Centrum Obsługi Studentów, sekretariaty, Dział Spraw 
Pracowniczych, Dział Obsługi Korespondencji i Obiegu Dokumentów. 

4. W przypadku korzystania z pomieszczeń socjalnych rekomenduje się spożywanie 
posiłków indywidualnie, w celu ograniczenia kontaktów i zmniejszenia ryzyka transmisji 
wirusa. 

§ 2 
1. Wprowadza się w aktualizację Wytycznych dla studentów i wykładowców związanych z 

organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021, w ten sposób, że:  
 
a) Punkt I.2 Wytycznych otrzymuje brzmienie: Od dnia 17 października, aż do 

odwołania, w formie kontaktowej mogą być prowadzone wyłącznie zajęcia 
kształtujące umiejętności praktyczne zgodnie z aktualnie obowiązującym 
zarządzeniem Rektora.  



b) punkt II.5 Wytycznych otrzymuje brzmienie: Zajęcia organizowane są w taki 
sposób, by zapewnić zachowanie dystansu społecznego wśród uczestników zajęć. 
W salach wykładowych/seminaryjnych studenci zajmują co najmniej co drugie 
miejsce, zachowując minimum 2 metry odległości od pozostałych uczestników zajęć, 
a w trakcie zajęć studenci oraz wykładowcy mają zakryte usta i nos maseczką lub 
przyłbicą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się organizację 
zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na salach, gdzie nie ma możliwości 
zachowania dystansu społecznego 2 metrów.  

c) uchyla się punkt II.6 w brzmieniu: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli 
nie ma możliwości zachowania na salach dydaktycznych wymaganego dystansu 
społecznego (na sali będzie większa liczba osób niż połowa dostępnych miejsc i 
brak minimum 2 m dystansu), a także podczas ćwiczeń praktycznych wymagających 
interakcji i zmniejszających dystans społeczny, wprowadza się obowiązek 
bezwzględnego zakrywania maseczką ust i nosa przez cały czas trwania zajęć. 

d) Punkt V.3 Wytycznych otrzymuje brzmienie: Zajęcia kontaktowe organizowane są 
zgodnie z reżimem sanitarnym zapewniającym zachowanie dystansu min. 2 m 
pomiędzy uczestnikami i zajęciem maksymalnie połowy miejsc na sali, dezynfekcją 
rąk oraz obowiązkowym pomiarem temperatury przed rozpoczęciem zajęć. Podczas 
zajęć uczestnicy mają zakryte usta i nos maseczką. W przypadku zajęć klinicznych, 
jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe obowiązują zalecenia jak w przypadku 
zajęć klinicznych w kształceniu przeddyplomowym.  

e) Punkt VII. 3 Wytycznych otrzymuje brzmienie: Procedura egzaminowania 
elektronicznego na platformie Open OLAT, przeprowadzana jest zgodnie z aktualnie 
obowiązującym zarządzeniem Rektora. 

 
2. Jednolity tekst Wytycznych dla studentów i wykładowców, związanych z organizacją 

kształcenia w roku akademickim 2020/2021 – aktualizacja nr 2 z dnia 30.11.2020, 
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 
§ 3 

Uchyla się Zarządzenie Rektora Nr 124/20 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie 
organizacji kształcenia i roku akademickiego 2020/2021. 
 
 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki oraz Dyrektorowi 
Generalnemu.  

 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada br.  
 
 
 

R e k t o r 
 
   
                                                                                               prof. dr hab.  Andrzej Tykarski 


