
Zarządzenie nr  48/XV R/2020 
Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 3 marca 2020 r. 
 

w sprawie powołania Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2 

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 

1. W związku z zagrożeniem epidemii koronawirusem SARS-CoV-2 powołuję w Uniwersytecie 

Medycznym we Wrocławiu Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego w składzie: 

1) prof. dr hab. Brygida Knysz – Przewodnicząca, 

2) prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, 

3) prof. dr hab. med. Krzysztof Simon, 

4) prof. dr hab. Leszek Szenborn, 

5) p.o. Kanclerza dr Maciej Maria Kowalski. 

2. Do zadań Zespołu należy: 

1) przygotowanie procedury postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego 

koronawirusem dla studentów, doktorantów i pracowników wszystkich jednostek, a w 

szczególności postępowania w przypadku pojawienia się osoby na terenie Uczelni, u której 

wystąpiły objawy chorobowe, związane z podejrzeniem zarażenia się wirusem,  

2) przygotowanie postępowania zapobiegawczego przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa,  

z uwzględnieniem jednostek, w których pracownicy są szczególnie narażeni,  

3) przygotowanie rekomendacji dla osób służbowo wyjeżdzających do obszarów, w których 

stwierdzono obecność wirusa i przyjeżdzających z tych obszarów do Uczelni, 

4) przygotowanie rekomendacji odnośnie uczestnictwa studentów w zajęciach 

klinicznych/praktycznych/praktykach zawodowych na oddziałach szpitalnych, 

5) stały monitoring bezpieczeństwa epidemiologicznego Uczelni, 

6) codzienne informowanie Rektora o bieżącej sytuacji oraz nagłych zdarzeniach, 

7) codzienne raporty o bieżącej sytuacji na skrzynkę mailową rektor@umed.wroc.pl, 

biurokanclerza@umed.wroc.pl oraz  w przypadku nagłych zdarzeń również telefonicznie. 

§ 2. 

1. Zarządzenie obowiązuje do czasu odwołania. 

2. Wszyscy powołani członkowie zespołu pozostają do dyspozycji Rektora. W przypadku 

przebywania poza terenem Uczelni zobowiązani są do dostępności pod telefonem.  

§ 3. 

1. Wdrożenie zarządzenia powierzam p.o. Kanclerza dr Maciejowi Marii Kowalskiemu. 

2. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierzam p.o. Kanclerza dr Maciejowi 

Marii Kowalskiemu. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
                        p.o. Rektora  

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

      

            prof. dr hab. Piotr Ponikowski 
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