
  1 kwietnia 2020 r. 

KOMUNIKAT nr 11 

Kanclerza WUM   

 

w sprawie: stosowania zabezpieczeń przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2  

na terenie obiektów WUM 

  

  

Wprowadza się obowiązkowe metody zabezpieczeń przed zakażeniem wirusem  

SARS-CoV-2 na terenie obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:  

1. W budynkach WUM mogą przebywać wyłącznie Ci pracownicy, którzy są zobowiązani 

przez kierowników jednostek organizacyjnych do świadczenia pracy na terenie jednostek 

w sytuacji, gdy jest to niezbędne ze względu na charakter pracy i wykonywane obowiązki 

(patrz: Komunikat nr 8 z 25 marca 2020 r. Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych  

w sprawie: ograniczenia obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni). 

 

2. Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie co najmniej  

o 1,5 metra.  

 

3. Pracowników oraz wszystkie osoby przebywające w budynkach WUM, zobowiązuje się  

do częstego stosowania środków dezynfekcyjnych (dozowniki rozmieszczone  

w budynkach) oraz do stosowania rękawiczek ochronnych, które należy pobierać od 

pracowników ochrony, zaraz po wejściu do budynku należącego do WUM.  

 

4. Ze względu na aktualne problemy z zakupem rękawiczek, prosimy postępować tak, aby 

jedna para wystarczyła na cały pobyt pracownika w danym dniu  pracy.  

 

5. Kancelaria przyjmuje dokumenty papierowe wyłącznie w sytuacjach niezbędnie tego 

wymagających. Do pomieszczeń Kancelarii, interesanci mogą wchodzić wyłącznie 

pojedynczo. Osoby oczekujące proszone są o zachowanie pomiędzy sobą co najmniej  

2 metrów dystansu.  

 

6. Osoby, przemieszczające się pieszo po terenie Uczelni (wewnątrz budynków i na 

zewnątrz), zobowiązane są do utrzymywania co najmniej 2 metrowego dystansu 

pomiędzy sobą (nie dotyczy rodziców z dziećmi poniżej 13-go roku życia, a także osób 

niepełnosprawnych lub niemogących samodzielnie się poruszać i ich opiekunów). 

Przypominamy również o obowiązku przesyłania informacji o podejrzeniu infekcji SARS-CoV-2, 

która mogła wystąpić (lub wystąpiła) u pracownika, studenta lub doktoranta na adres: 

zgloszenia@wum.edu.pl  

Podstawa prawna: Zarządzenie Rektora nr 62/2020 z dnia 27 marca 2020 roku aktualizujące 

Zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród 

członków społeczności WUM 
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