Zarządzenie Rektora

Zarządzenie Rektora
z dnia 4 listopada 2021r.
w sprawie
„trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w epoce kontrolowanej pandemii - etap fali Delta”

Biorąc pod uwagę aktualną dynamikę pandemii sars-cov-2
Opierając się o system kontroli stanu pandemii https://sars2.wsi.edu.pl/
Pozostając zgodnym z aktualnymi wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki
Wprowadzam następujące ogólne modyfikacje trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w
semestrze zimowym 2021/2022.
1. OBSERWACJE MOTYWUJĄCE
Rozwój czwartej fali zakażeń sars-cov-2, zgodnie z przewidywaniami, jest w sezonie jesiennozimowym dynamiczny. Jednocześnie obserwujemy koncentrację zakażeń, dotychczas, na
terenie wschodnich województw.

Rys. 1. Jakościowa liczba zakażeń w podziale na powiaty na 4 listopada 2021 r.

By mieć pełny wgląd w lokalną sytuację pandemiczną stworzyliśmy, na podstawie danych
Ministerstwa Zdrowia, własny system śledzenia zagrożenia epidemiologicznego na poziomie
wybranych powiatów. System jest publicznie dostępny pod https://sars2.wsi.edu.pl/ . W
systemie wprowadziliśmy gradację poziomu zagrożenia, i tryb prowadzenia zajęć
dydaktycznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, oraz poziom ograniczeń
sanitarno-epidemiologicznych powiązany będzie ściśle z poziomem zagrożenia. Obecny
poziom zagrożenia dla powiatu bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała jest "niski" z szybką
dynamiką wzrostową:
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Rys. 2. Poziom zagrożenia dla powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała

2. MODYFIKACJE TRYBU PROWADZENIA NAUKI
W zależności od poziomu zagrożenia epidemiologicznego wprowadzone zostaną następujące
modyfikacje trybu prowadzenia nauki:
-

W przypadku poziomu zagrożenia "poważny" zajęcia będą się odbywały na terenie
budynku WSIZ (wraz z dostępem zdalnym poprzez platformy elektroniczne - jak
dotychczas) z wymogiem skutecznego zakrywania ust i nosa (dotyczącym wszystkich
osób obecnych na terenie WSIZ), weryfikowanym na podstawie danych monitoringu
wizyjnego. Poziom zagrożenia "poważny" oznaczany jest kolorem pomarańczowym, i
indeks zagrożenia jest w tym okresie >500.

Rys. 3. Wskaźnik poziomu zagrożenia na granicy poziomu "poważny"

-

W przypadku poziomu zagrożenia "bardzo poważny" zajęcia będą się odbywały
wyłącznie w trybie dostępu zdalnego. Poziom ten oznaczany jest kolorem czerwonym,
i oznacza indeks zagrożenia >800.

Rys. 4. Wskaźnik poziomu zagrożenia na poziomie "bardzo poważny"

Na podstawie danych z dotychczasowych fal pandemii, oraz danych z fali Delta z terenu
krajów sąsiednich, spodziewamy się, że czas lokalnego utrzymywania się poziomu "bardzo
poważny" nie przekroczy czterech tygodni. Jeśli w tym okresie wypada, zgodnie z rozkładem
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zajęć na rok akademicki 2021/22 sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna, to termin tej sesji
zostanie przesunięty.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Mając nadzieję na sprostanie wyzwaniu pandemii przez niniejsze modyfikacje trybu
prowadzenia zajęć, liczymy na Państwa współpracę w realizacji wymienionych celów i
implementacji nowego sposobu prowadzenia zajęć. W każdym przypadku o fakcie
przekroczenia parametrów epidemiologicznych, i modyfikacji trybu prowadzenia zajęć,
zostaną Państwo poinformowani osobnym zarządzeniem.

REKTOR
Prof., Dr inż., dr n.f. Piotr Marecki
Bielsko-Biała, dnia 4 listopada 2021r.
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