Zarządzenie nr 108
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
z dnia 1.03.2021 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zmiany
sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii,
wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie: art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) w zw. z § 25 ust. 1 pkt 2
lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
z 2021 r., poz. 367) oraz § 25 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu UŁ przyjętego uchwałą nr 440 Senatu
UŁ z dnia 27 maja 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1
1. W zarządzeniu nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r. w sprawie zmiany sposobu
prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej
wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 w § 1 ust. 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:
„5. Przy wejściach do budynków Uniwersytetu należy umieścić urządzenia z płynem do
dezynfekcji rąk, z których powinna skorzystać każda wchodząca osoba oraz komunikat
nakazujący zastosowanie zalecanych środków ochrony (tj. obowiązek zdezynfekowania
rąk, założenia maseczki ochronnej oraz możliwości zastosowania rękawiczek
ochronnych). Obok urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk należy zamieścić instrukcję
użycia środka dezynfekującego, instrukcję prawidłowego zakładania maseczki/
rękawiczek ochronnych.
6. Uniwersytet zapewnia pracownikom obsługującym interesantów oraz pracownikom
odbierającym korespondencję również takie środki ochrony jak maseczki i rękawiczki
ochronne.”;
2) w załączniku nr 1 w § 1 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9. Pracownicy przebywający w danym pomieszczeniu w stałym składzie, mogą mieć
zdjęte na czas pracy maseczki, a wychodząc z niego są zobowiązani do ich założenia.

3) w załączniku nr 2 w § 1 w ust. 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:
„b) noszenia maseczki podczas przemieszczania się w budynku lub pomiędzy
budynkami, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z osobami trzecimi; obowiązek ten dotyczy
także studentów, doktorantów, uczestników szkół doktorskich i innych osób
uczestniczących w zajęciach dydaktycznych, chyba, że z uwagi na charakter oraz
specyfikę zajęć jest to niemożliwe lub niewskazane (np. zajęcia wychowania
fizycznego);”.
2. Aktualną treść załączników, o których mowa w ust. 1, określają załączniki nr 1 i 2 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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