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Rektora Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
WEW/RKR/00067/2020
2020-03-04

nr

/RKR/2020 z dnia ... marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów
studentów, doktorantów i pracowników Wojskowej Akademii Technicznej
oraz możliwości wykonywania pracy lub nauki poza Wojskową Akademią
Techniczną w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa —
COVID-19.

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r. poz. 85) oraz w związku
z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia
epidemiologicznego związanego z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronowirusa
i wynikających z tego zagrożeń postanawia się. co następuje:
§1
Ogranicza się służbowe wyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów
i pracowników do krajów i stref objętych zagrożeniem epidemiologicznym
(zgodnie z aktualnym komunikatem umieszczonym na stronie Głównego
Inspektoratu Sanitarnego https://qis.qov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz
informacją dla podróżujących na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych
ht-tps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacie-dla-podrozuiacych ).
Nie rekomenduje się wyjazdów w celach prywatnych do wyżej wymienionych
krajów i stref.
O każdym planowanym wyjeździe oraz powrocie z kraju/strefy zagrożenia
epidemiologicznego nakazuję informować bezpośredniego przełożonego
Decyzję o służbowym wyjeździe zagranicznym podejmuje właściwy kierownik
jednostki organizacyjnej po przeprowadzeniu ze studentem. doktorantem oraz
pracownikiem rozmowy informującej o potencjalnych zagrożeniach
związanych z rozprzestrzenianiem się koronowirusa w państwie do którego
zamierza się udać dana osoba.

§2
Rekomenduje się aby studenci. doktoranci i pracownicy Wojskowej Akademii
Technicznej powracający z wyjazdów zagranicznych z krajów i stref objętych
zagrożeniem epidemiologicznym o których mowa w §1, przez dwa kolejne
tygodnie kontrolowali swój stan zdrowia oraz wykonywali pracę lub naukę
poza Wojskową Akademią Techniczną (praca zdalna).
Decyzję o możliwości wykonywania przez osoby o których mowa w § 2 ust.1
pracy lub nauki poza Wojskową Akademią Techniczną przez okres dwóch
tygodni od ich powrotu, podejmuje właściwy kierownik jednostki organizacyjnej.
Osoby o których mowa w § 2 ust.1 powinni pozostawać w okresie
usprawiedliwionej nieobecnoś ci w stałym kontakcie z właściwym kierownikiem
jednostki organizacyjnej.
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
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