INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
ZARZĄDZENIE nr 9
Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie zagrożeniem infekcją koronawirusem (wirus przenoszony głównie na
drodze kontaktu międzyludzkiego) w zakresie działalności Centrum
z a r z ą d z a s i ę , co następuje

§1
Zawieszam od dnia 17 marca do dnia 30 marca 2020 odpłatne przyjmowanie przez
spółkę Akademickie Centrum Badań AKAMED sp. z o.o. osób na badania MR. Nowe
zgłoszenia na badania mogą być realizowane począwszy od 1 kwietnia 2020 r. Z tego
ograniczenia wyłączone są badania związane z ratowaniem życia oraz nagłą
koniecznością medyczną.
§2
Zawieszam do dnia 30 marca 2020 wszelkie inne badania prowadzone w ICNT
związane z przychodzeniem osób innych niż pracownicy naukowi i doktoranci UMK
np. osób badanych testami psychologicznymi.
§3
Zawieszam do 30 marca 2020 wizyty w ICNT przedstawicieli handlowych,
konsultantów i innych osób pracujących w podobnym charakterze. Wszelkie ustalenia
w intersujących obie strony sprawach mają być poczynione zdalnie tj. mailowo i
telefonicznie.
§4
Zawieszam do 30 marca 2020 wizyty w ICNT naukowców i osób pracujących w
podobnym charakterze przyjeżdzających z zagranicy oraz kraju. Wszelkie ustalenia w
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intersujących obie strony sprawach mają być poczynione zdalnie tj. mailowo i
telefonicznie.
§5
Odwołane do 30 marca 2020 zostają wszelkie konferencje, sympozja i seminaria
organizowane na terenie ICNT.
§6
Ograniczam do 30 marca 2020 godziny przyjmowania interesantów przez Biuro ICNT
do godzin 10:00-12:00 od poniedziałku do piątku. Jednocześnie apeluję aby osobiste
załatwianie spraw w Biurze ICNT ograniczyć do niezbędnego minimum i jeżeli to tylko
możliwe załatwiać je zdalnie tj. mailowo i telefonicznie.
§7
Stwierdzenie niezastosowania się do ww. postanowień będzie skutkowało
konsekwencjami służbowymi, w tym odebraniem prawa wstępu do ICNT osobom
naruszającym to zarządzenie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 roku.

DYREKTOR
(—)
prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
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