
 

REKTOR 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

W SIEDLCACH 

 
ZARZĄDZENIE Nr 153/2020 

REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach   

 
z dnia 20 października 2020 roku 

 
w sprawie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynków UPH lub 

przebywających na ich terenie w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 
  
 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm. ) oraz § 13 ust. 3 pkt 25 Statutu UPH,  
w związku z ustawą z dnia 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. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 ze zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Osoby wchodzące do budynków UPH mogą być poddawane pomiarowi temperatury ciała 

przy pomocy termometru bezkontaktowego. 
2. W przypadku gdy temperatura ciała osoby kontrolowanej przekroczy 37,5 stopnia 

Celsjusza należy powtórzyć pomiar po kilku minutach. Jeżeli powtórny wynik będzie taki 
sam lub wyższy, osoby tej nie wpuszcza się do budynku UPH. 

3. Odmowa poddania się pomiarowi temperatury ciała, wyklucza możliwość wejścia danej 
osoby do budynku. 

4. Pracownik, który nie został wpuszczony do budynku ze względu na wynik pomiaru 
temperatury, zobowiązany jest poinformować niezwłocznie o tym fakcie bezpośredniego 
przełożonego. 
 

§ 2 
1. W uzasadnionych przypadkach pomiarowi ciała mogą być poddawane również osoby, 

które przebywają w budynkach UPH. W przypadku stwierdzenia podwyższonej 
temperatury ciała oraz braku innych objawów zakażenia wirusem SARS–CoV–2, osobie 
tej poleca się opuszczenie budynku i skorzystanie z konsultacji lekarskiej. 

2. W przypadku wystąpienia u kontrolowanej osoby podwyższonej temperatury ciała oraz 
innych objawów uzasadniających podejrzenie zakażenia wirusem SARS–CoV–2  stosuje 
się postanowienia załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu 



Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 
funkcjonowania Uniwersytetu w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID–19. 

 
§ 3 

Decyzje w sprawie dokonywania pomiaru temperatury oraz organizacji tego pomiaru 
podejmują odpowiednio dziekani wydziałów (w przypadku budynków przez nich 
zarządzanych), kierownicy innych jednostek organizacyjnych mających siedzibę poza 
budynkami wydziałów, oraz Kanclerz (w odniesieniu do pracowników wykonujących pracę  
w budynku Rektoratu).  

 
§ 4 

O wszelkich przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem SARS–Cov–2 osoby, o których 
mowa w § 3, zawiadamiają niezwłocznie Rektora. 
 

§ 5 
Wyniki pomiarów, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, nie będą utrwalane. 

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

REKTOR 
 

prof. dr hab. Mirosław Minkina 


