
Komunikat Nr 6/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 12 marca 2021 roku  

 

w sprawie obowiązku podjęcia stosownych procedur w przypadku zachorowania  

lub podejrzenia zachorowania pracownika, Uczelni, doktoranta lub studenta na Covid-19  

 

Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 roku w związku  

z Zarządzenia Rektora Nr 167/2020 z dnia 2 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia  

w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie procedury postępowania  

w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika, doktoranta lub studenta Uczelni SARS-CoV-2,  

 

w związku z trwającą tzw. „trzecią falą” zachorowań na Covid-19 przypominam, że:  

 

1. Każdy pracownik Uczelni, doktorant i student zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

swojego przełożonego telefonicznie lub mailowo o: 

1) zachorowaniu lub podejrzeniu zachorowania na Covid-19, 

2) zachorowaniu lub podejrzeniu zachorowania na Covid-19 u domownika pracownika, 

3) kwarantannie nakazanej domownikowi pracownika przez stację sanitarno-

epidemiologiczną. 

2. Bezpośredni przełożony osoby chorej lub podejrzanej o zachorowanie na Covid-19 winien 

niezwłocznie poinformować o sytuacji Kanclerza na adres mailowy: covid@urk.edu.pl.  

3. Kiedy pracownik, doktorant lub student w czasie pobytu w Uczelni wykazuje objawy Covid-

19 bezpośredni przełożony winien: 

1) jak najszybciej odizolować tę osobę od reszty osób, ograniczając kontakt z innymi 

pracownikami, w tym poprzez umieszczenie tej osoby w wyznaczonym zgodnie  

z Zarządzeniem Rektora Nr 167/2020 izolatorium, a następnie zorganizować jej 

transport indywidualny do domu lub – w cięższych przypadkach – do oddziału 

zakaźnego, 

2) poinformować pozostałych pracowników o działaniach podjętych w związku  

z zaistniałą sytuacją. 

4. Za bezpośrednich przełożonych studentów uważa są dziekanów, a za bezpośrednich 

przełożonych doktorantów uważa się odpowiednio: dyrektora Szkoły doktorskiej lub 

kierownika studiów doktoranckich.   

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych są w pełni odpowiedzialni za prawidłową organizację 

pracy podległych pracowników, doktorantów i studentów – w tym za stosowanie wyżej 

wymienionych procedur.  

 

Kraków, dnia 12 marca 2021 roku 

Rektor 

 

 

                                                                        dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR   


