Zarządzenie
Rektora Politechniki Gdańskiej
nr 66/2021 z 27 października 2021 r.
w sprawie: wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Politechniki Gdańskiej.
§1 Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz §25
ust. 4 pkt 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) oraz Załącznika nr 2 pkt 2 do Zarządzenia Rektora
PG nr 45/2021 z 22 lipca 2021 r. zarządzam, co następuje:
1) W trosce o życie i zdrowie członków wspólnoty Uczelni, w związku z zagrożeniem
wirusem SARS-Cov-2 nakazuję: studentom, doktorantom, uczestnikom studiów
podyplomowych, osobom zatrudnionym w Uczelni, zwłaszcza pracownikom, w tym
nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia w Uczelni oraz
prowadzącym zajęcia z doktorantami, uczestnikami studiów podyplomowych na terenie
Politechniki Gdańskiej w miejscach ogólnodostępnych, zakrywanie, przy pomocy
maseczki, ust i nosa, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w pkt 2 i 3.
2) O zakresie odstępstw od nakazu zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa decyduje
prowadzący zajęcia/laboratoria podczas każdorazowo realizowanych zajęć/laboratoriów
w przypadkach, gdy wynika to z istoty realizowanych zajęć/laboratoriów lub jest
uzasadnione z uwagi na przepisy BHP.
3) Nakaz zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa nie obowiązuje pracowników
w indywidualnym pomieszczeniu, w którym świadczą pracę.
4) Goście i interesanci przebywający na terenie Politechniki Gdańskiej zobowiązani są
zakrywać, przy pomocy maseczki, usta i nos na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja
2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
5) Nakaz objęty niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przy realizacji
pozostałych przepisów wewnętrznych obwiązujących na Uczelni, zwłaszcza Zarządzenia
Rektora PG nr 45/2021 z 22 lipca 2021 r.
6) W związku z wprowadzonym nakazem informuję o prawnym obowiązku nałożonym na
Uczelnię na podstawie przepisu art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi konieczności
przekazywania na rzecz organów Inspekcji Sanitarnej informacji dot. osób zakażonych
lub podejrzanych o zakażenie.
§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
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