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ZARZĄDZENIE REKTORA
NR 70
z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie określenia wytycznych dla studentów, doktorantów i nauczycieli
akademickich oraz innych osób przebywających na terenie Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie oraz zasad przeprowadzania i uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2
wywołującego chorobę COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630),
zarządza się, co następuje:
§1
1. Na terenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej dalej „Uczelnią” lub
„SGH”, przebywać oraz uczęszczać na zajęcia dydaktyczne mogą wyłącznie
następujące osoby:
1) które nie mają objawów choroby zakaźnej, w szczególności takich jak:
duszności, ból gardła, katar, kaszel, niewystępująca wcześniej utrata węchu
i smaku, temperatura ciała powyżej 38 ˚C;
2) na które nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej oraz
które nie zamieszkują wspólnie z osobami odbywającymi kwarantannę lub
izolację

domową

w

związku ze

stwierdzonym zakażeniem wirusem

SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.
2. Nieobecność na zajęciach obowiązkowych będzie usprawiedliwiana na podstawie
przedstawionego prowadzącemu zajęcia (po powrocie na Uczelnię) zwolnienia
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lekarskiego lub zaświadczenia o kwarantannie/izolacji własnej lub nałożonej na
osobę współzamieszkującą. W przypadku zaświadczenia dotyczącego osoby
współzamieszkującej należy dołączyć zgodę tej osoby współzamieszkującej na
okazanie dokumentu w SGH.
3. Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio wobec osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne.
4. Na terenie SGH należy bezwzględnie stosować się do zasad określonych
w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 46a
i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn.
zm.1)).
5. Osoby

przebywające

na terenie SGH

mają

obowiązek zakrywania ust

i nosa za pomocą maseczki ochronnej.
6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy osób prowadzących zajęcia
dydaktyczne w salach dydaktycznych oraz wykonujących obowiązki zawodowe
w biurach.
7. W związku z obowiązkiem, o którym mowa w ust. 5, prowadzący zajęcia
z wychowania fizycznego mogą doraźnie przenosić te zajęcia na teren otwarty.
8. Po wejściu do budynku Uczelni należy zdezynfekować ręce, korzystając
z najbliższego dozownika płynu do dezynfekcji, zgodnie z umieszczoną przy nim
instrukcją. Podczas przebywania na terenie Uczelni należy często dezynfekować
ręce lub myć je wodą z mydłem, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
w łazienkach.
9. Podczas zajęć dydaktycznych każda osoba powinna korzystać z własnych
przedmiotów i pomocy dydaktycznych. Nie należy wymieniać przedmiotów z innymi
osobami.
10. W przestrzeniach wspólnych Uczelni, w szczególności na korytarzach,
w pomieszczeniach obsługi interesantów, w łazienkach, a także przed salami
dydaktycznymi, oraz podczas przemieszczania się na terenie Uczelni należy
unikać tworzenia się grup i zachowywać dystans społeczny wynoszący co najmniej
1,5 m od innych osób.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz.
2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180, 255, 616 i 981.
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11. W salach dydaktycznych należy zachowywać maksymalny możliwy dystans od
innych osób. Jeśli wielkość pomieszczenia i liczebność grupy na to pozwala,
należy zachowywać dystans co najmniej 1,5 m.
12. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne podczas ich realizacji powinny zadbać
o zachowanie przez siebie odległości od studentów i doktorantów wynoszącej co
najmniej 1.5 m oraz ograniczać przemieszczanie się po sali.
13. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zajęcia powinny odbywać się przy
otwartych oknach. Osoba prowadząca zajęcia powinna zadbać o możliwie jak
najczęstsze wietrzenie sali, nie rzadziej niż raz na godzinę, a po zakończeniu
zajęć zadbać o pozostawienie otwartych okien.
14. W przypadku zaobserwowania u siebie podczas przebywania na terenie Uczelni
objawów mogących świadczyć o zakażeniu chorobą zakaźną, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, należy zgłosić ten fakt na adres: covid@sgh.waw.pl i skorzystać
z porady lekarskiej. Do dyspozycji studentów i doktorantów oraz pracowników
SGH dostępny jest gabinet lekarski na parterze budynku G. W przypadku braku
możliwości dokonania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej należy
dokonać zgłoszenia telefonicznego do Sekretariatu kanclerza: tel.: 22 564 96 00.
15. Studenci i doktoranci, wobec których został nałożony obowiązek odbycia
kwarantanny lub izolacji domowej, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu.
Informację należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
covid@sgh.waw.pl.
16. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, na które nałożony został obowiązek
odbycia kwarantanny lub izolacji domowej, zobowiązane są do niezwłocznego
poinformowania Uczelni o tym fakcie w trybie określonym w zarządzeniu Rektora
nr 5 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wykonywania pracy w okresie
kwarantanny albo izolacji przez pracowników Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

REKTOR
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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