WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA
z siedzibą w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 7
Zarządzenie nr R-1/2020
Rektora Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie
z dnia 4 marca 2020 roku.
w sprawie:
zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Covid-19 (SARS CoV-2)

W związku z potwierdzonymi przypadkami rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 (SARS CoV-2)
w Europie oraz pojawieniem się ww. w Polsce, działając na podstawie rekomendacji i komunikatów
Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz wytycznych World Health Organization,
w trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie,
zarządzam, co następuje:
§1
1. Wyjazdy służbowe i związane z Programem Erasmus+ do krajów zagrożonych wirusem należy przełożyć
do czasu ustabilizowania się sytuacji oraz na bieżąco śledzić stronę www.gis.gov.pl
2. Rekomenduję wstrzymanie się z wyjazdami prywatnymi do krajów objętych zagrożeniem
epidemiologicznym.
3. Osoby przyjeżdżające z krajów zagrożonych wirusem, także po wyjazdach prywatnych, przed przyjściem
do Uczelni zobowiązuje się do odbycia 14-dniowej dobrowolnej kwarantanny, a w razie pojawienia się
objawów sugerujących chorobę o natychmiastowe zgłoszenie się do najbliższej stacji sanitarnoepidemiologicznej, do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Kontakt do stacji
sanitarno-epidemiologicznej:
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Jasnogórska 15a
42-200 Częstochowa
telefon: 34 344-99-00, 34 344-99-01
fax: 34 362-72-10; psse.czestochowa@pis.gov.pl
Całodobowa Infolinia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie na temat koronawirusa:
661 868 810

i poinformowanie o tym przełożonego w przypadku pracowników lub Dziekana w przypadku nauczycieli
akademickich i studentów.
4. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia osób, które mimo ostrzeżeń odbędą podróż do
krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym. Wyjazdy te odbywają się na własną odpowiedzialność
pracownika.
5. Pracownicy i studenci powracający/przyjeżdżający z zagranicy z rejonów nie objętych kwarantanną mogą
bez żadnych przeszkód uczestniczyć w pracy oraz w zajęciach przewidzianych harmonogramem studiów.
§2
1. Dziekana zobowiązuję do wyrażania zgód na dobrowolne kwarantanny pracowników dydaktycznych
i studentów, z jednoczesnym zwolnieniem ich z obowiązku odrabiania zajęć i z umożliwieniem zdawania
egzaminów w późniejszym okresie na podstawie dokumentu potwierdzającego wyjazd.
2. Pracowników uczelni oraz prowadzących zajęcia proszę o monitorowanie życia akademickiego
i zapobieganie wykluczeniom oraz dyskryminującym zachowaniom.
3. Wszystkich członków wspólnoty akademickiej WSL proszę o zachowanie zdrowego rozsądku,
nienarażania innych osób na utratę zdrowia oraz unikania zachowań mogących wzbudzać panikę.
4. Wszystkich zobowiązuję do monitorowania ogłoszeń służbowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
zdrowotne, a w razie zachorowań na Covid-19 w WSL o postepowanie zgodne z wytycznymi odpowiednich
służb. Należy zapoznać się z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
— https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-43-warszawa-7-marca-2020-ropracowano-na-podstawie-danych-who/
— https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-naobszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/
5. Pracowników zobowiązuję do ścisłego przestrzegania zasad higieny rąk.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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