
Komunikat dla mediów 

W związku z zagrożeniem koronawirusem na Pomorzu oraz rosnącą liczbą chorych w 
Polsce, 10 marca 2020 r. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o zawieszeniu 
do odwołania wszystkich zajęć dydaktycznych, wydarzeń naukowych, sportowych i 

artystycznych, organizowanych na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Decyzję o odwołaniu 
zajęć i wydarzeń do 25 marca na wszystkich polskich uczelniach ogłosił także Minister Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego. Decyzja o zawieszeniu zajęć na Uniwersytecie została podjęta w 
porozumieniu z Parlamentem Studentów oraz Radą Doktorantów UG . Dotychczasowe 
zarządzenie o wstrzymaniu wyjazdów i przyjazdów pracowników i studentów UG, dotycząca 

krajów objętych epidemią koronawirusa, zostało rozszerzona o wszystkie wyjazdy oraz 
przyjazdy na UG gości z zagranicy. W miejsce dotychczasowych zaleceń wprowadzony został 

także obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonych o fakcie powrotu z krajów 
objętych epidemią koronawirusa COVID-19. 

Informujemy, że została zapewniona obsługa w dziekanatach do załatwiania bieżących, 

terminowych studenckich spraw oraz praca administracji uczelni. Praktyki indywidualne 
odbywają się bez zmian, praktyki grupowe, np. w szkołach zostały odwołane. Nie jest możliwe 

korzystanie z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych UG oraz czytelni, ale będą 
działały biblioteczne serwisy internetowe. O możliwości odbywania zajęć w formie online 
będziemy wkrótce informować.  

Nie ma w chwili obecnej żadnych niepokojących wydarzeń dot. uczelni, wszystkie 
działania mają charakter prewencyjny, abyśmy mieli szansę uniknąć tzw. „włoskiego 

scenariusza”.  
Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w tych krajach, 

zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i 

postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zarządzenie Rektora 
UG obowiązuje od 10 marca 2020 roku i zostało przekazane pracownikom i studentom uczelni 
drogą e-mailową. 

Informujemy również, że Rektor Uniwersytetu Gdańskiego powołał Komitet ds. 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, który będzie koordynował 

działania uczelni w tym zakresie.  
Prosimy o śledzenie strony UG, na której są zamieszczane informacje, komunikaty i 

zarządzenia nt. bieżącego funkcjonowania uczelni oraz przydatne zalecenia: 

https://ug.edu.pl/strona/95399/koronawirus_sars-cov-2 
Zachęcamy do wysłuchania, zamieszczonej na tej stronie wypowiedzi eksperta, prof. dr 

hab. Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk, kierownika Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów 
na Uniwersytecie Gdańskim.  
 

dr Beata Czechowska-Derkacz rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego  
Gdańsk, 11 marca 2020 

 

https://ug.edu.pl/strona/95399/koronawirus_sars-cov-2

