
Komunikat Rektora  
Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum 

z dnia 6 marca 2020 roku 
w sprawie koronawirusa Covid-19 (SARS CoV-2) 

Szanowni Państwo,  
działając na podstawie rekomendacji i komunikatów Ministerstwa Zdrowia, Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego oraz wytycznych World Health Organization, w trosce o zdrowie 
społeczności akademickiej Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum,  
wstrzymuję do odwołania wszelkie wyjazdy pracowników oraz osób biorących udział              
w Projektach Międzynarodowych  do krajów wymienionych w komunikacie GIS, tj.:  

1)    Chin,  
2)    Hongkongu, 
3)    Singapuru,  
4)    Tajwanu,  
5)    Korei Południowej,  
6)    Japonii,  
7)    Tajlandii,  
8)    Wietnamu,  
9)    Iranu,  
10)  Włochy.  

Pracownicy i studenci powracający z zagranicy z rejonów nie objętych kwarantanną mogą 
bez żadnych przeszkód uczestniczyć w pracy oraz w zajęciach przewidzianych 
harmonogramem studiów.  

Osoby przyjeżdżające z wyżej wymienionych krajów po wyjazdach prywatnych, przed 
przyjściem do Uczelni zobowiązuję do odbycia 14-dniowej dobrowolnej kwarantanny,             
a        w razie pojawienia się objawów sugerujących chorobę o natychmiastowe zgłoszenie się 
do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, do oddziału zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego. Kontakt do stacji sanitarno-epidemiologicznej:  

 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie  
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin, tel. 91 462 40 60  
i poinformowanie o tym przełożonego w przypadku pracowników lub Dziekanatu                    
w przypadku nauczycieli akademickich i studentów. 



Osobami wskazanymi do kontaktu są:  
- Pracownicy Dziekanatu  - w sprawach studenckich, tel. 91 48 38 160 lub 161; 
- Małgorzata Hermanowicz, Wicekanclerz ds. Organizacji Studiów,      

m.hermanowicz@cb.szczecin.pl tel. 91 4838 168  – w sprawach pracowników nauczycieli 
akademickich; 

 - Dział Kadr i Płac – w sprawach pozostałych pracowników, tel. 91 48 38 175, lub mail  
kadry@cb.szczecin.pl 

  

Proszę o bieżące śledzenie  zaleceń Ministerstwa Spraw Zagranicznych (związanych               
z podróżami do poszczególnych krajów):  
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych  
oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego:  
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warszawa-1-marca-2020-r-
opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/ 

  

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji 
podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii: 800-190-590. 

Pracowników i studentów Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, proszę             
o zachowanie szczególnej ostrożności i  nie narażania innych osób na utratę zdrowia oraz 
unikania zachowań mogących wzbudzać panikę. 

Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum 

dr hab Aleksandra Żukrowska  

prof. CB  
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