
Zarządzenie nr 66/2020 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z 

dnia 30 września 2020 roku 
 

zmieniająca: zarządzenie nr 64/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 28 września 

2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w 

Jeleniej Górze w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. 
 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy: Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j Dz.U. z 2020 r., poz. 85), § 1 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie sposobu zapewnienia na uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy 

i kształcenia (Dz. U. 2018 r. poz. 2090) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1 

Zmianie ulega treść § 1 ust. 7 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 64/2020 Rektora KPSW w 

Jeleniej Górze, który otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Przy wejściach do budynków, gdzie znajdują się stojaki z automatycznym dozownikiem 

wraz z czujnikiem do pomiaru temperatury powinna znajdować się informacja: 
 

„Informacja dla osób przebywających w budynkach KPSW w Jeleniej Górze 
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2 

 
1. Zabrania się wejścia do budynku bez maseczki ochronnej lub przyłbicy. 
2. Przy każdorazowym wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce i zmierzyć temperaturę. 
3. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,9 st. C zabronione jest wejście do obiektu. 
4. Zabronione jest wejście do budynku lub należy zrezygnować z przebywania w nim w sytuacji 

zaobserwowania jednego z objawów: gorączka, stany podgorączkowe, utrata węchu i smaku, suchy 

kaszel, duszności, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka. 
5. Zabronione jest wejście do budynku lub należy zrezygnować z przebywania w nim jeżeli w ciągu 

ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub będącą na kwarantannie z 

powodu kontaktu z chorym na koronawirus. 
6. Zabrania się wejścia do budynku lub przebywania w nim jeżeli aktualnie z powodu gorączki lub 

infekcji stosujesz leki przeciwgorączkowe. 

 
Ukrycie przeciwwskazań do pobytu w budynku i wejście do niego naraża innych użytkowników 

budynku na utratę zdrowia i życia. 
 
UWAGA: Nieprzestrzeganie ww. zakazów i nakazów prowadzić może do powstania 

odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń oraz art. 161 § 2 

i 3 Kodeksu karnego.” 

 

Na przyrządach do mierzenia temperatury umieszcza się następującą informację: 

 

”ZBLIŻ NADGARSTEK! Uwaga jeżeli pomiar wykazał temperaturę wyższą niż 37,9 stopni 

C prosimy zrezygnuj z wejścia do budynku.” 

 

 

 

 



§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2020 r. 

 


