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Zarządzenie nr 2/2020  

Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej  

im. Marii Grzegorzewskiej  

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku pomiaru temperatury i innych działań 

profilaktycznych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 

wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

Na podstawie § 92 ust. 1 i 3 oraz §9 3 ust 5. Statutu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 167/2019 Senatu Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r., którego tekst 

jednolity przyjęty został uchwałą nr 234/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia 2019 r oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w związku z ogłoszeniem na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii od dnia 20 marca 2020 oraz w związku z treścią 

„Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności 

uczelni” opublikowanych w dniu 18 maja 2020 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz na podstawie Art. 207 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141 t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W związku z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się do 

odwołania dla wszystkich osób, w tym w szczególności nauczycieli akademickich, 

pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, studentów, doktorantów, gości i 

interesantów wchodzących do budynków Akademii na kampusie głównym przy ul. 

Szczęśliwieckiej 40 jak i do budynku Akademii przy ul Spiskiej 16 oraz mieszkańców, 

pracowników, oraz innych osób wchodzących do domów studenckich położonych na 

terenie Zakładu Gospodarczego Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie 

obowiązkową dezynfekcję rąk, pomiar temperatury ciała przy użyciu termometrów 

bezdotykowych oraz rejestrację wejść.  

§ 2 

1. Wszyscy wchodzący do budynków Akademii zobowiązani są do:  

1) dezynfekcji rąk przy użyciu środków dezynfekcyjnych dostępnych w 

dozownikach w holach budynków, 

2) poddaniu się pomiarowi temperatury. 

3) podania imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych pracownikowi recepcji, z 

wyjątkiem osób będących pracownikami Akademii 
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§ 3 

1. Czynności pomiaru temperatury, przy wejściu głównym do budynku C obiektów 

Akademii przy ul. Szczęśliwieckiej 40 w Warszawie, przy wejściu głównym do budynku 

przy ul. Spiskiej 16 w Warszawie oraz przy wyznaczonych wejściach do domów 

studenckich na terenie Zakładu Gospodarczego Osiedle Akademickie „Przyjaźń” 

wykonują pracownicy dozoru/ochrony. Pracownik dokonujący pomiaru temperatury 

powinien stosować środki zabezpieczające zgodnie z przepisami prawa obowiązującego. 

Osoby oczekujące w kolejce na pomiar zobowiązane są do zachowania dystansu 

społecznego. 

2. Pracownicy dozoru/ochrony odmówią wstępu do budynków Akademii osobom 

wskazanym w ustępie 1 powyżej, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała 

równą lub przekraczającą 37,5oC (w wypadku wątpliwości co do prawidłowości pomiaru 

należy go powtórzyć w odstępie co najmniej 1 minuty) oraz poinformują te osoby o 

konieczności telefonicznego zgłoszenia się do lekarza, z zastrzeżeniem postanowień 

ustępu 5. 

3. W odniesieniu do pracowników Akademii (zarówno będących, jak i nie będących 

nauczycielami akademickimi) o fakcie odmowy wstępu pracownikowi, należy 

poinformować telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej bezpośredniego 

przełożonego pracownika oraz a także Kanclerza poprzez przesłanie wiadomości 

elektronicznej na adres koronawirus@aps.edu.pl. 

4. Nie prowadzi się rejestru z pomiarów temperatury ciała osób wskazanych w §3 ust 1. 

5. W przypadku mieszkańca domu studenckiego Zakładu Gospodarczego Osiedle 

Akademickie „Przyjaźń”, u którego pomiar temperatury wykazał wartość 37,5oC lub 

więcej, może on zostać jednorazowo dopuszczony do zamieszkiwanego w budynku 

pomieszczenia, w sposób wyłączający kontakt z innymi osobami celem zabrania 

niezbędnych rzeczy osobistych lub ścisłej samoizolacji. Jednocześnie Pracownik 

ochrony/dozoru niezwłocznie informuje telefonicznie Kierownika Osiedla o tym 

zdarzeniu. Ponadto o zdarzeniu poinformowany powinien zostać Kanclerz poprzez 

przesłanie wiadomości elektronicznej na adres koronawirus@aps.edu.pl. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

mgr Maciej Gajewski 

KANCLERZ 


