
 Zarządzenie nr 2/2020 

dyrektora Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy 

z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie pojęcia środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem COVID-19 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410)   

Ustawa z dn. 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. 2020 poz. 374) 

 

Zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Odwołuje się zajęcia dydaktyczne w dniach od 12 do 25 marca 2020 r.  

2. Umowy cywilnoprawne na realizację zajęć dydaktycznych w miarę potrzeb mogą zostać 

aneksowane. 

 

§ 2 

Wstrzymuje się działalność czytelni i biblioteki Centrum w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. 

 

§ 3 

1. Odwołuje się wszelkie konferencje, wydarzenia i imprezy w jednostce oraz wstrzymuje wyjazdy 

pracowników na podobne wydarzenia. 

2. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w miejscach noclegowych Centrum, jak również 

wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych. 

3. Regulacje ust. 1 i 2 obowiązują do odwołania. 

 

§ 4 

1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w 

pracy. 

2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie teletechnicznych środków 

komunikacji. 

 

§ 5 

1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika jednostki o podejrzeniu 

zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2. 

2. Pracownik przebywający poza granicami kraju zobowiązany jest, niezwłocznie po powrocie, 

poinformować kierownika jednostki o miejscu pobytu za granicą. 

3. Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, należy przekazać elektronicznie lub telefonicznie. 

 

 



4. Kierownik jednostki może zlecić pracownikowi:  

1) wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej 

stałego wykonywania, zwanej dalej „pracą zdalną”;  

2) podjęcie niezbędnych działań zmierzających do wykluczenia zarażenia wirusem SARS-Cov-2. 

 

§ 6 

Utrzymuje się podwyższony rygor higieniczny budynku zgodnie z instrukcją „Zasady dezynfekcji w 

związku z zagrożeniem epidemiologicznym” z dn. 5 marca 2020 r. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą do odwołania. 

 

 

 

(-) 
Tomasz Szczytyński 

dyrektor 
Dolnośląskiego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Językowego Kadr  
w Legnicy 

 

 


