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Zarządzenie nr 4 / 2020 r. 

Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

z dnia 10 marca 2020 r. 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 

wśród członków wspólnoty akademickiej 

 

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

(ChAT) z dnia 30 maja 2019 r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty 

akademickiej, w okresie od 11 do 18 marca 2020 r. (od środy do środy włącznie) obowiązują 

w ChAT następujące rygory. 

 

1.  Odwołuje się prowadzone przez nauczycieli akademickich zajęcia dla studentów, 

doktorantów i słuchaczy, z wyłączeniem zajęć prowadzonych w Internecie. 

2. Odwołuje się zebrania i inne zgromadzenia o charakterze otwartym w siedzibie ChAT, z 

wyjątkiem zebrań dotyczących wyborów władz ChAT na kadencję 2020–2024. 

3. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną ChAT. 

4. Nauczyciele akademiccy i inny pracownicy oraz studenci i doktoranci są zobowiązani do 

niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Rektoratu ChAT o podejrzeniu 

zachorowania wywołanego przez koronawirusa lub objęcia kwarantanną członka wspólnoty 

akademickiej ChAT. 

5. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 Rektor, Dziekani i Kanclerz ChAT 

mogą polecić pracownikowi wykonywanie zdalnie jego zadań określonych w umowie o 

pracę. 

6. W ramach kontaktów wewnątrzuczelnianych zaleca się preferowanie korespondencji 

elektronicznej i telefonicznej oraz ograniczanie kontaktów bezpośrednich. 

7. Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz ChAT są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się z 

komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz ChAT dotyczącymi zagrożenia 

ze strony COVID-19. 
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8. Wszystkim członkom społeczności akademickiej ChAT zaleca się przestrzeganie 

rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących podstawowych środków 

ochronnych przeciwko COVID-19: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-

wyzszych-w-zwiazkuz-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-

cov-2/. 

 

§ 2. 

 

Czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może zostać przedłużony odrębną decyzją 

Rektora ChAT, podjętą nie później niż 17 marca 2020 r. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2020 r. 

 

Rektor 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 

(-) Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT 

 

Warszawa, 10 marca 2020 r. 
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