KOMUNIKAT NR 18/2021
REKTORA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa na Politechnice Opolskiej,
zasad prowadzenia zajęć i uczestniczenia w zajęciach na Politechnice
Opolskiej oraz zmiany w komunikacie nr 12/2021 Rektora Politechniki
Opolskiej z dnia 27 września 2021 r.
Na podstawie § 5 zarządzenia nr 19/2020 Rektora Politechniki Opolskiej
z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie działań prewencyjnych
podejmowanych w Politechnice Opolskiej w związku z zagrożeniem
zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARSCo V-2 i art. 50 ust. 1 oraz 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn.
zm.) oraz § 25 ust. 1 pkt 5 i § 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 późn. zm.) w celu przeciwdziałania COVID-19:
§1.
1. Do odwołania, w miejscach ogólnodostępnych na terenie Politechniki
Opolskiej nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki,
ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.
2. Wprowadza się Zasady prowadzenia zajęć na Politechnice Opolskiej
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.
3. Wprowadza się Zasady uczestniczenia w zajęciach na Politechnice
Opolskiej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.
§2.
W komunikacie nr 12/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 27
września
2021
r.
w
sprawie
wytycznych
dotyczących
zasad
zakwaterowania studentów, doktorantów Politechniki Opolskiej i innych
osób w Domach Studenta Politechniki Opolskiej w roku akademickim
2021/2022 w §2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
,,3. Z dniem 1 grudnia 2021 r. do odwołania wprowadza się zakaz
odwiedzin gości w Domach Studenta Politechniki Opolskiej.”.

§3.
Postanowienia niniejszego komunikatu obowiązują od dnia 1 grudnia
2021 r.
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