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Komunikat nr 8
Prorektora ds. Collegium Medicum
z 30 marca 2022 roku
w sprawie: zmian w zakresie obowiązujących obostrzeń na terenie Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum w związku z wejściem w życie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r.
Szanowni Państwo,
mając na względzie liczne pytania pojawiające się w związku z wejściem w życie
w dniu 28 marca 2022 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. 2022, poz. 679, dalej: „Rozporządzenie”), uprzejmie informuję:
1. Obowiązek zakrywania ust i nosa
W zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego
– Collegium Medicum informuję, że zgodnie z paragrafem 7 ww. Rozporządzenia obowiązek
zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których prowadzona jest
działalność lecznicza oraz w aptekach obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2022 r.
Tym samym zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki
dotyczy wyłącznie tych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,
w których nie jest prowadzona działalność lecznicza lub apteki.
Jednocześnie, w przypadku odbywania zajęć w budynkach poza obszarem UJ CM,
proszę o dostosowanie się do szczegółowych wytycznych sanitarnych wprowadzonych,
obowiązujących i ogłoszonych w podmiotach, w których odbywają się zajęcia i praktyki.

2. Kwarantanna i izolacja
Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotowe Rozporządzenie zniosło
obowiązek odbywania formalnej kwarantanny/izolacji przez osobę, która otrzymała pozytywny
wynik testu oraz dla osób z nią zamieszkujących. W przypadku pozytywnego testu należy
zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania zwykłego zwolnienia lekarskiego
oraz dokonać samoizolacji przez okres zalecony przez lekarza w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa.

W Domach Studenckich dla Państwa Studentów i Doktorantów, którzy otrzymają
pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2 nadal dostępne są izolatki, by umożliwić
Państwu odbycie samoizolacji. Do samoizolacji proszę zgłaszać się w dotychczasowym trybie.
3. Stan epidemii – bieg terminów

Przypominam także, że zgodnie z paragrafem 1 Rozporządzenia pomimo zniesienia
wskazanych obostrzeń, stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 nadal występuje na
obszarze całego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tym samym terminy, które rozpoczynają
swój bieg po odwołaniu stanu epidemii nie rozpoczynają się z dniem wejścia omawianego
Rozporządzenia. Dla rozpoczęcia ich biegu wymagane jest odwołanie stanu epidemii.

Mając na względzie brak odwołania stanu epidemii na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, uprzejmie proszę Państwa o zachowanie stosownych i adekwatnych do sytuacji
środków ostrożności i zwracanie uwagi na bezpieczeństwo pacjentów, współuczestników zajęć
i współpracowników.
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