KOMUNIKAT REKTORA
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 12 z dnia 7 maja 2021 r.
w sprawie wpływu nowych regulacji prawnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
na funkcjonowanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

W związku z opublikowaniem w dniu 6 maja 2021 r. nowych regulacji prawnych w postaci
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, jak również mając na
uwadze odpowiedzialność za funkcjonowanie uczelni, niniejszym informuję o ustanowieniu nowego
zarządzenia rektora oraz wpływie zapowiadanych regulacji na funkcjonowanie uczelni,
z uwzględnieniem harmonogramu wynikającego z rozporządzenia i zarządzenia. Zmiany ustalone
rozporządzeniem obowiązują do 5 czerwca 2021 r. i mogą być zmienione lub przedłużone kolejnymi
rozporządzeniami.
I Od dnia 8 maja 2021 r.:
1. obowiązuje nowe zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia i korzystania
z infrastruktury Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dobie pandemii
koronawirusa SARS-CoV2 zawierające niewielkie zmiany w stosunku do poprzedniego,
2. niezmiennie istnieje możliwość korzystania z biblioteki (w pomieszczeniu dostępnym dla osób
korzystających ze zbiorów biblioteki przebywać może jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na
15 m2 powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy),
3. niezmiennie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką (w stosunku do pracowników
obsługujących interesariuszy zewnętrznych oraz wszystkich osób w sytuacji braku możliwości
zachowania odstępu 1,5 metra od innych osób, w tym we wszystkich częściach wspólnych),
4. niezmiennie istnieje zakaz odbywania wydarzeń artystycznych z udziałem publiczności.
II Od dnia 15 maja 2021 r.:
1. możliwe będzie serwowanie posiłków i napojów przez przedsiębiorców zajmujących się
działalnością gastronomiczną i ich spożywanie w wyznaczonym do tego miejscu na dziedzińcu
Akademii,
2. możliwe będzie odbywanie wydarzeń artystycznych także z udziałem publiczności wyłącznie
na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na
widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych
miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,
3. nakaz zakrywania ust i nosa maseczką nie będzie obowiązywał na otwartym powietrzu.
III Od dnia 29 maja 2021 r.:
1. możliwe będzie serwowanie posiłków i napojów przez przedsiębiorców zajmujących się
działalnością gastronomiczną i ich spożywanie także w wyznaczonym do tego miejscu
w budynku Akademii przy zachowaniu wymogu zakrywania ust i nosa maseczką przez
klientów (wyłącznie do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub
napoje) oraz obsługę, a także wymogów dotyczących odległości między stolikami,
2. możliwe będzie odbywanie wydarzeń artystycznych również z udziałem publiczności także
w pomieszczeniach, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni,
z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni
– przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami, a także zapewnienia, aby widzowie lub

słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami oraz nie spożywali napojów lub
posiłków.
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