Zarządzenie nr 96
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie
zniesienia zakazów i nakazów obowiązujących w domach studenckich i domach
asystenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85,
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 1066), zarządzam co następuje:
§1
1. Od dnia 26 czerwca 2020 r. znosi się dotychczasowe zakazy i nakazy obowiązujące
w domach studenckich i domach asystenta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
wprowadzonych na mocy zarządzenia nr 39 Rektora Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach z dnia 26 marca 2020 r., ze zmianami zawartymi w zarządzeniach Rektora
UŚ nr: 47 z dnia 10 kwietnia 2020 r., nr 55 z dnia 24 kwietnia 2020 r., nr 72 z dnia 20
maja 2020 r. oraz nr 77 z dnia 22 maja 2020 r.
2. Od dnia 26 czerwca 2020 r. zniesione zostają, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące zakazy
i nakazy:
1) zakaz wyjazdów do miejsca zamieszkania lub innego miejsca pobytu;
2) zakaz odwiedzin osób mieszkających w poszczególnych DS/DA, w tym mieszkańców
z innych DS/DA;
3) zakaz przebywania i przemieszczania się w budynku DS/DA, w częściach
przeznaczonych do ogólnego użytku, jednocześnie przez więcej niż dwie osoby;
4) nakaz ograniczenia do niezbędnego minimum częstotliwości wychodzenia z DS/DA,
zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia.
3. Wszystkie osoby zamieszkujące/odwiedzające DS/DA są zobowiązane do bezwzględnego
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jakie zostały wprowadzone przez Głównego
Inspektora Sanitarnego, w szczególności: dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów,
przestrzegania zasad dystansu społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się,
zasłaniania ust i nosa (przy użyciu maseczki, przyłbicy, itp.), niezwłocznego
informowania Administracji DS/SA o zauważonych u siebie objawach chorobowych
wskazujących na COVID-19 lub podejrzeniach wynikających z kontaktu z osobą
zakażoną.

4. Rażące lub uporczywe naruszanie obowiązków, o których mowa w ust. 3 powyżej może
skutkować wyciągnięciem konsekwencji, włącznie z wykwaterowaniem.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2020 r.
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