KOMUNIKAT REKTORA
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 7/2021 z dnia 11 lutego 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 wejściem w życie z dniem 12 lutego 2021 r. nowego rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej „rozporządzenie”),
niniejszym informuję o wpływie nowych regulacji na funkcjonowanie Uczelni:
Mocą rozporządzenia do dnia 28 lutego 2021 r. ulegają przedłużeniu dotychczasowe postanowienia
w szczególności w zakresie:
1. kształcenia,
2. możliwości korzystania z biblioteki (w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze
zbiorów biblioteki przebywać może jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m 2
powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy),
3. obowiązku zakrywania ust i nosa (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. spożywania posiłków i napojów (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).
Zmianie ulega regulacja dotycząca odbywania wydarzeń artystycznych z publicznością.
Począwszy od dnia 12 lutego do 28 lutego 2021 r. prowadzenie działalności twórczej związanej
z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w zakresie związanym z przygotowaniem
i realizacją wydarzeń artystycznych, wystaw oraz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań
wideo jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem:
1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie
więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy
zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;
2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa;
3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.
Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz zachowania odległości nie dotyczy:
1) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem
o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan
zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

