KOMUNIKAT REKTORA
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Nr 8/2021 z dnia 1 marca 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 27 lutego 2021 r. nowego rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (dalej „rozporządzenie MEiN”), a także nowego rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej „rozporządzenie RM”), niniejszym
informuję o wpływie nowych regulacji na funkcjonowanie uczelni:
Mocą rozporządzenia MEiN do dnia 30 września 2021 r. ulegają przedłużeniu dotychczasowe
postanowienia w zakresie sposobu odbywania zajęć na studiach, studiach podyplomowych
i w ramach innych form kształcenia w uczelniach oraz zajęć w ramach kształcenia doktorantów.
Mocą rozporządzenia RM do dnia 14 marca 2021 r. ulegają przedłużeniu dotychczasowe
postanowienia w szczególności w zakresie:
1. 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),
2. 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),
3. 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),
4. odbywania wydarzeń artystycznych z publicznością (udostępnianie co drugiego miejsca na
widowni przy nie więcej niż 50% liczby miejsc lub zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy
widzami lub słuchaczami, z uwzględnieniem dotychczas przewidzianych wyłączeń;
obowiązek zakrywania ust i nosa; zakaz spożywania napojów lub posiłków).

Zmianie ulega regulacja dotycząca sposobu zakrywania ust i nosa.
Począwszy od dnia 27 lutego do dnia 14 marca 2021 r. na terenie budynków Akademii nakazuje
się zakrywanie ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki.
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