
Zarządzenie Nr 142/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 28 września 2020 roku 

 

w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

w warunkach epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 33 

Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1 

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się następujące 

procedury: 

1) Ogólne zasady organizacyjne – Załącznik nr 1; 

2) Środki ochrony indywidualnej i sposób korzystania  – Załącznik nr 2; 

3) Utrzymywanie czystości i dezynfekcja pomieszczeń – Załącznik nr 3; 

4) Wymagania dotyczące bezpiecznych warunków organizacji zajęć dydaktycznych – 

Załącznik nr 4; 

5) Wymagania dotyczące bezpiecznych warunków funkcjonowania domów studenckich – 

Załącznik nr 5; 

6) Zasady postępowania w razie podejrzenia zakażenia pracownika lub studenta/ 

doktoranta – Załącznik nr 6. 

2. Zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej UM w Lublinie określają wytyczne 

Ministerstwa Rozwoju dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki . 

3. Zasady organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych określają wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/koronawirus--

informacje-i-rekomendacje. 

 

§ 2 

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do stałego monitorowania 

przestrzegania procedur wprowadzonych niniejszym zarządzeniem w podległych 

im jednostkach. 

 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

21 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

w okresie stopniowego znoszenia ograniczeń spowodowanych stanem zagrożenia 

epidemicznego lub epidemii zmienione Zarządzeniem Nr 83/2020 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie z dnia 24 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 115/2020 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 sierpnia 2020 roku oraz Zarządzeniem  

Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku. 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 prof. dr hab. Wojciech Załuska 
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