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tel. 22 617 83 48 
fax. 22 616 03 71

Zarządzenie nr 2/2020
Rektora Prawosławnego Seminarium Duchownego 

z dnia 11 marca 2020r.

w  sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się w irusa COVID-19 wśród społeczności
Prawosławnego Seminarium Duchownego

Na podstawie § 7 pkt 1 i 6 Statutu Prawosławnego Sem inarium Duchownego w  
Warszawie, zgodnie z decyzja Zwierzchnika Kościoła, który sprawuje nadzór nad 
Seminarium (§ 4 pkt 1 i § 26 pkt 4 Statutu Seminarium) oraz na podstawie ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem  СОУШ -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządza się co następuje:

§1
1. Odwołuje się wykłady, ćwiczenia i wszelkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w  

Prawosławnym Sem inarium Duchownym z dniem  12 m arca 2020r., oprócz 
prowadzonych on-line.

2. Zawiesza się wszelkie służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w  konferencjach 
krajowych kadry dydaktycznej oraz studentów.

3. W strzym uje się przyjazdy wszelkich gości zagranicznych.
4. Zasady określone w  § 1 obowiązują do 25 marca 2020 r. włącznie.

§2

Nauczyciele akadem iccy i inny pracownicy oraz studenci są zobowiązani do 
niezwłocznego poinform owania telefonicznie lub makowo Rektoratu PSD o podejrzeniu 
zachorowania wywołanego przez koronawirusa lub objęcia kwarantanną członka 
wspólnoty seminaryjnej PSD.

§ 3

1. Alum ni Sem inarium pozostają w  Internacie PSD.
2. W strzymuje się kwaterowanie innych osób w  Internacie PSD oraz wprowadza się 

zakaz odwiedzin przez gości.
3. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi 
COVID-19 https: / /as.gov.pl/aktualnosci/informacia-dla-uczelni-wvzszych-w- 
zwiazkuz-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars- 
cov-2/.

4. W yjścia poza teren Internatu m ogą się odbywać za zgodą Rektora, Prorektora lub 
W ychowawców tylko w  przypadku niezbędnej konieczności.
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§ 4

Nabożeństwa w  kaplicy seminaryjnej odbywają się zgodnie z harmonogramem.

§ 5

Czas obowiązywania niniejszego zarządzenia może zostać przedłużony odrębnym 
zarządzeniem Rektora PSD, wydanym  nie później niż 25 m arca 2020 r.

§6

Rektor może podejm ować indywidualne decyzje w  sytuacjach nieokreślonych niniejszym 
zarządzeniem.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w  życie z  dniem 12 marca 2020 r.
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