KOMUNIKAT REKTORA
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 5 z dnia 2 grudnia 2020 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 wejściem w życie z dniem 2 grudnia 2020 r. nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2132, dalej „rozporządzenie”) uchylającego
rozporządzenie o tej samej nazwie z dnia 26 listopada 2020 r., niniejszym informuję o wpływie nowych regulacji
na funkcjonowanie Uczelni:
I KSZTAŁCENIE BEZ ZMIAN
Rozporządzenie nie wprowadza żadnych zmian w zakresie organizacji kształcenia w uczelniach wyższych.
II ZAKAZ ODBYWANIA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH Z PUBLICZNOŚCIĄ
Nowy akt nie wprowadza żadnych zmian w zakresie organizacji wszelkich wydarzeń kulturalnych
i rozrywkowych (w tym artystycznych).
III MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
Nowe rozporządzenie, utrzymuje możliwość korzystania z biblioteki, która wprowadzona została z dniem
28 listopada 2020 r. Do dnia 27 grudnia 2020 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności
polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu
dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na
2
15 m powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki
zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
IV ZMIANY W ZAKRESIE NAKAZU ZAKRYWANIA UST I NOSA
Nowa regulacja prawna wprowadza możliwość zniesienia przez pracodawcę bezwzględnego obowiązku
zakrywania ust i nosa. Wobec powyższego postanawiam, że począwszy od dnia 3 grudnia 2020 r. do odwołania
znoszę istniejący od 28 listopada 2020 r. obowiązek zasłaniania ust i nosa przez pracowników
w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba i w jego miejsce przywracam obowiązujący
poprzednio obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie Akademii 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.
V SPOŻYWANIE POSIŁKÓW I NAPOJÓW
Nowe rozporządzenie wprowadza odrębne zasady dotyczące spożywania posiłków i napojów. Począwszy od
2 grudnia 2020 r. możliwe jest na terenie Akademii spożywanie posiłków i napojów z zastrzeżeniem zachowania
niezbędnego dystansu między osobami. W mocy pozostaje zakaz serwowania posiłków i napojów na miejscu
przez przedsiębiorców zajmujących się działalnością gastronomiczną.
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