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ZASADY 
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STACJONARNEJ LUB ZDALNO-STACJONARNEJ  

W WARUNKACH STANU EPIDEMII 
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Niniejszy dokument zawiera ogólne zasady postępowania podczas szkolenia/ 

kształcenia prowadzonego w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej, mające na celu 

zapobieganie zakażeniom układu oddechowego wirusem SARS-CoV-2 w ASzWoj. 

I. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żołnierzom, pracownikom, nauczycielom 

oraz wykładowcom: 

1. Organizuje się stanowiska służby/pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu 

między osobami (minimum 1,5 m) a jeżeli nie jest to możliwe oddzielenie 

stanowisk pracy przegrodami. 

2. Organizuje się tryb pracy, z uwzględnieniem ewentualnego wprowadzenia  systemu 

zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu 

ryzyka epidemicznego. 

3. Zapewnia się żołnierzom i pracownikom ASzWoj środki ochrony indywidualnej 

(maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) oraz środki do dezynfekcji rąk (płyny 

dezynfekcyjne). Dodatkowo nauczycielom / wykładowcom przyłbice ochronne, 

stosownie do zgłaszanych potrzeb. 

4. Wyznacza się przy wejściu do budynków, sal wykładowych, w łazienkach/ 

sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych punkty do dezynfekcji rąk i zaopatrza 

się je w niezbędne środki. 

5. Zapewnia się wentylację grawitacyjną pomieszczeń, prowadzi się częste wietrzenie 

nieklimatyzowanych pomieszczeń w następujący sposób: 

a) sale wykładowe/laboratoria – przed, po zakończeniu zajęć oraz w przerwach 

między zajęciami; 

b) pomieszczenia administracyjno-biurowe – minimum co 2 godz. 

6. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania, konferencje i odprawy  

w poszczególnych komórkach organizacyjnych prowadzone stacjonarnie.  

W przypadku takiej konieczności spotkania organizować z zachowaniem 

rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 

1,5 m) w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną. Dążyć do 

maksymalnego organizowania spotkań, konferencji i odpraw w formie zdalnej.  

7. Ogranicza się korzystanie przez żołnierzy, pracowników, nauczycieli/ 

wykładowców z przestrzeni wspólnych, poprzez: 

a) wprowadzanie przez bezpośrednich przełożonych  przerwy poza porządkiem 

rozkładu zajęć; 

b) zmniejszanie liczby personelu korzystającego ze wspólnych obszarów w danym 

czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki). 

8. Monitoruje się przestrzeganie procedur i wytycznych przez wszystkie osoby 

Akademii oraz uczestników procesu dydaktycznego. 

9. Zaleca się żołnierzom, pracownikom i nauczycielom: 

a) regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą 

się przy umywalce i osuszone dłonie dezynfekować środkiem na bazie alkoholu 

w szczególności: 

 przed rozpoczęciem pracy, 

 po wejściu do budynku, 
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 po skorzystaniu z toalety, 

 przed jedzeniem; 

b) zakrywanie ust i nosa, ewentualnie dodatkowe zakładanie przyłbic podczas 

wykonywania obowiązków; 

c) zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane 1,5 metra); 

d) podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

Zużytą chusteczkę, jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce; 

e) nie dotykania dłońmi okolic twarzy a zwłaszcza ust, nosa i oczu; 

f) dołożenia wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, 

szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji 

powierzchni dotykowych, jak poręcze, klamki, słuchawka telefonu, klawiatura 

i myszka, wyłączniki świateł czy blaty biurek. 

10. Personel sprzątający zobowiązuje się do regularnego czyszczenia (kilka razy  

w ciągu dnia) powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy. 

II. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach dydaktycznych  

dla studentów i słuchaczy: 

1. Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba, która nie posiada objawów chorobowych 

sugerujących chorobę COVID-19. Nie mogą w nich uczestniczyć szkoleni  

i wykładowcy oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą 

odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

2. Ogranicza się możliwość gromadzenia podczas wchodzenia/wychodzenia do/z sal 

wykładowych oraz innych pomieszczeń dydaktycznych, stosownie do aktualnie 

panujących obostrzeń organizować rotacyjnie przerwy w zajęciach ograniczając 

liczbę przebywających osób w jednym czasie poza pomieszczeniami 

dydaktycznymi.  

3. Na zajęciach stacjonarnych w danym pomieszczeniu może przebywać maksymalna 

liczba osób wskazana w informacji na drzwiach wejściowych do danego 

pomieszczenia. Korzystać z sal wykładowych uwzględniając wymagany dystans 

(minimum 1,5 m między szkolonymi). 

4. Czekając na wejście na zajęcia szkoleni powinni zachować odstęp minimum 1,5 m 

oraz mieć zasłonięte usta i nos. 

5. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka 

jednorazowa lub wielokrotnego użytku oraz możliwe jest założenie dodatkowo 

przyłbicy). 

6. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby 

postronne inne niż szkoleni i pracownicy. 

7. Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu,  

w którym odbywają się zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi 

zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 1,5 metrowego odstępu od innych 

osób. 
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8. W przypadku zajęć m.in.: laboratoryjnych, ćwiczeń, stanowiska pracy organizuje 

się w taki sposób, aby zapewnić 1,5 metrowy odstęp pomiędzy szkolonymi  

lub zmniejszyć liczebność grupy lub, jeśli to możliwe, oddzielić poszczególne 

stanowiska przegrodami np. z pleksi. 

9. Każdy szkolony korzysta z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów 

niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja 

przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Zabrania 

się pożyczania przedmiotów innych uczestników zajęć. 

10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych gospodarze budynków odpowiedzialni 

są za umieszczenie instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania 

rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji - instrukcje dezynfekcji rąk. 

11. Organizator szkolenia oraz personel sprzątający zapewnia sprzęt i środki oraz 

monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, wyłączników 

światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów  

w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

12. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych 

dotykiem (np. ekrany dotykowe). 

13. Organizator szkolenia oraz gospodarze budynków zapewni bezpieczne warunki do 

przechowywania okryć wierzchnich - adekwatnie do pory roku. 

14. Ogranicza się liczbę osób przebywających w jednym pomieszczeniu 

sanitarnohigienicznym. Na drzwiach wejściowych umieszcza się informację  

o maksymalnej liczbie osób, które mogą znajdować się wewnątrz (zaleca się aby 

liczba ta jednorazowo była zgodna z ilością umywalek). 

15. Wyznacza się przy wejściu do budynków, sal wykładowych, w łazienkach/ 

sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych punkty do dezynfekcji rąk i zaopatruje 

się w niezbędne środki. 

16. Gospodarze budynków wyznaczą, przygotują oraz wyposażą w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący w budynkach dydaktycznych pomieszczenie, 

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych.  

17. W punktach informacyjnych (recepcje, portiernie) gospodarze budynków 

umieszczą aktualne wykazy numerów telefonów do właściwego WOMP i stacji 

sanitarno-epidemiologicznej. 

18. O ostatecznej liczbie studentów/kursantów przebywających w pomieszczeniach/ 

budynkach dydaktycznych oraz zasadach przebywania na zajęciach decydują 

kierownicy BDJO, PDK, SJO, SWFiS oraz inni organizatorzy szkolenia/kształcenia, 

stosownie do aktualnie panujących obostrzeń. 

III. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zakwaterowania studentom i słuchaczom: 

1. Kierownik sekcji zakwaterowania kwateruje słuchaczy/kursantów w pokojach 

internatowych, z zachowaniem limitu określonego dla hoteli na podstawie 

obowiązujących przepisów.  

2. W pokojach wieloosobowych należy zapewnić rozmieszczenie łóżek w odległości 

co najmniej 1 m. 
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3. Pokoje wyposażone w dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk i urządzenie 

sanitarno-higieniczne (umywalki, natryski, toalety) w miarę możliwości. 

4. W Domu Studenckim kwaterowanie studentów odbywa się z zachowaniem limitu 

określonego dla hoteli na podstawie obowiązujących przepisów. 

5. Gospodarz budynku wyznacza, przygotowuje i wyposaża w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący pomieszczenie, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

6. Zakazuje się przebywania w miejscach zakwaterowania zgromadzeń  

oraz odwiedzin osób postronnych. 

7. Wprowadza się ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób, które mogą 

przebywać jednocześnie w ogólnodostępnych miejscach, takich jak kuchnia, sala 

nauki, sala TV i innych. 

8. Należy realizować częste wietrzenie wszystkich pomieszczeń internatu  

oraz wietrzenie pokoi (pozostawienie uchylonych okien przez zakwaterowane 

osoby). 

9. Po każdym wykwaterowaniu przeprowadza się rutynowe sprzątanie pokoju  

i dezynfekcję wszystkich powierzchni i urządzeń znajdujących się w pokoju. 

10. Dopuszcza się zakwaterowanie osób z zewnątrz – na pisemny wniosek 

zainteresowanego – po akceptacji Kanclerza. 

11. Warunkiem zakwaterowania jest posiadanie Unijnego Certyfikatu COVID.  

Osoby, które nie posiadają certyfikatu zobowiązane są do okazania pracownikowi 

recepcji negatywnego testu antygenowego na SARS-CoV-2, wykonanego nie 

później niż 48 godzin przed zakwaterowaniem. 

IV. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywienia zbiorowego dla studentów  

i słuchaczy/kursantów: 

1. Szef Wydziału logistyki: 

1) stosować się do „Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego 

dotyczących ochrony zdrowia konsumentów w wojskowych obiektach żywienia 

zbiorowego”; 

2) przestrzegać zasad sanitarno-higienicznych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wdrożonym systemem HACCP (Analiza Zagrożeń Krytyczny 

Punkt Kontroli); 

3) kontrolować stan zdrowia personelu kuchennego poprzez obserwację 

symptomów chorobowych i badanie temperatury ciała po przyjściu do pracy; 

4) nie dopuszczać do pracy w kuchni osoby z podwyższoną temperaturą. 

Pracowników z objawami kaszlu, kataru, trudnościami w oddychaniu złym 

samopoczuciu natychmiast odsuwać od pracy w kuchni i postępować dalej 

zgodnie z obowiązującymi procedurami; 

5) proces mycia naczyń, sprzętu i wszelkich urządzeń kuchennych prowadzić 

zgodnie z zasadami określonymi w procedurach GHP (Dobra Praktyka 

Higieniczna) i HACCP; 

6) zainstalować przed wejściem na stołówkę pojemniki z płynem do dezynfekcji 

rąk. Prowadzić kontrolę dezynfekcji dłoni;  

7) wyposażyć personel wydający posiłki i obsługujący konsumentów  

w następujący sposób: 

a) kucharze wydający posiłki - maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe, 
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b) pomoce kuchenne obsługujące sale konsumenckie - maseczki ochronne  

i rękawiczki jednorazowe, 

c) pomoce kuchenne obsługujące zmywalnię naczyń - maseczki ochronne, 

specjalistyczne podgumowane fartuchy ochronne oraz rękawice gumowe; 

8) realizować sprzedaż posiłków z zachowaniem warunków bezpieczeństwa (jedna 

osoba obsługiwana w pomieszczeniu). Sprzedający wyposażony w maseczkę 

ochronną i rękawiczki jednorazowe; 

9) opracować harmonogram wydawania posiłków, celem zmniejszenia 

zagęszczenia osób; 

10) przygotować i obsługiwać sale konsumenckie nr 1 i nr 2 w następujący sposób: 

a) stoły ustawić pojedynczo, odległość między blatami stołów (od ich brzegów) 

min. 1,5 m, bez obrusów, z oznacznikiem. Przy każdym stole dwa krzesełka 

dla dwóch konsumentów rozstawione po przekątnej stołu: 

 sala nr 1 - 34 stoły (68 konsumentów), 

 sala nr 2 - 40 stołów (80 konsumentów); 

b) po spożyciu posiłku przez każdego konsumenta wyznaczona osoba  

z personelu kuchennego przeciera blat stołu środkiem dezynfekującym 

dopuszczonym do użytku w obiektach żywienia zbiorowego oraz oznacza 

stolik napisem „zdezynfekowano”; 

c) realizować częste wietrzenie sal konsumenckich, a jeżeli to możliwe 

pozostawić uchylone okna. 

2. Sposób postępowania konsumentów: 

1) konsumenci wchodzą do stołówki w maseczkach głównym wejściem poprzez 

otwarte drzwi wejściowe do sali nr 1 i sali nr 2 na parterze stołówki; 

2) przed wejściem do sali jadalnej dezynfekują ręce, używając środka 

dezynfekującego z dystrybutora zamocowanego na ścianie w holu przy drzwiach 

wejściowych; 

3) konsumenci w kolejce zachowują bezpieczne, 2 metrowe odległości od osób 

poprzedzających zgodnie z naklejonymi na podłodze liniami rozgraniczającymi; 

4) po dojściu do wydawalni, konsumenci samodzielnie pobierają posiłki  

w wydawalni posiłków. Tace ustawione przy wejściu do wydawalni na stołach 

w bezpieczny sposób z kompletem sztućców (owinięte w serwetkę); wszystkie 

potrawy wydawane na talerzach porcelanowych lub jednorazowych bez 

możliwości samodzielnego nakładania dań; 

5) konsumenci przechodzą do sali jadalnej i spożywają posiłek – dwie osoby przy 

jednym stoliku; 

6) po spożyciu posiłku, konsumenci zakładają maseczkę ochronną, odstawiają tacę 

z brudnymi talerzami i sztućcami na wystawiony przed zmywalnią naczyń regał 

i wychodzą ze stołówki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
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V. W zakresie zapobiegania szerzenia choroby – podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub wystąpienia objawów chorobowych COVID-19  

u pracowników, obsługi, nauczycieli i wykładowców oraz u osoby szkolonej: 

1. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia SAR-CoV-2 lub objawów 

chorobowych sugerujących COVID-19: gorączka, kaszel, duszność, problemy  

z oddychaniem, utrata węchu lub smaku, bóle mięśni, wysypka, biegunka. 

2. Należy stosować zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne  

na stronach https://www.gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Za bliski kontakt uznaje się kontakt osoby zdiagnozowanej z objawami COVID-19 

z inną osobą w odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut lub 

prowadzącej rozmowę w kontakcie bezpośrednim przez dłuższy czas z inną osobą. 

4. Niezwłoczne telefoniczne lub mailowe zgłoszenie potwierdzonego zachorowania  

na COVID-19 obowiązuje wszystkich żołnierzy, pracowników zatrudnionych  

lub świadczących pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej na terenie 

Akademii Sztuki Wojennej oraz wszystkich studentów, a także uczestników kursów 

i szkoleń. 

VI. W zakresie postępowania w przypadku podejrzenia u żołnierza, pracownika, 

nauczyciela / wykładowcy, studenta lub słuchacza zakażenia lub zachorowania  

na COVID-19: 

1. Personel nadzorujący pomiar temperatury ciała nie wpuszcza do budynku 

dydaktycznego osób z wyraźnymi objawami oznak choroby, takich jak temperatura 

powyżej 38ºC, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu. 

Osoba z objawami chorobowymi oczekuje na transport sanitarny w wyznaczonym 

miejscu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie od innych osób. 

2. W przypadku sytuacji określonej w powyższym punkcie (pkt. 1) personel 

nadzorujący pomiar temperatury ciała powiadamia oficera dyżurnego ASzWoj  

(tel. 261 813 380). 

3. W przypadku konieczności izolacji większej ilości osób oficer dyżurny akademii 

kieruje ich do wyznaczonego miejsca Akademii – hala sportowa w bud. Nr 6. 

4. Kierownik Ambulatorium powiadamia wojskowego inspektora sanitarnego  

z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie lub SANEPID  

w przypadku studentów cywilnych i ściśle stosować się do wydawanych instrukcji 

i poleceń (tel. 261 863 166, , tel. kom. Oficera dyżurnego WOMP 727 040 756). 

5. Kierownik Ambulatorium przesyła do WOMP /SANEPID wypełniony „Formularz 

wywiadu epidemiologicznego realizowanego na potrzeby monitorowania 

zachorowań COVID-19” na adres: womp.modlin@ron.mil.pl – załącznik nr 1: 

 w dni wolne oraz święta - przez oficera dyżurnego ASzWoj; 

 w dni robocze - przez samodzielnego referenta Ambulatorium  

- p. Annę ANTOSZCZUK. 

https://www.gis.gov.pll/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
mailto:womp.modlin@ron.mil.pl
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6. Kierownik Ambulatorium w razie konieczności powiadamia Wojewódzki Szpital 

Zakaźny w Warszawie przy ul. Wolskiej 37 (tel. 22 33 55 261, 22 33 55 265,  

22 33 55 351-355). 

7. Transport pacjenta do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego lub do Centralnego 

Szpitala Klinicznego MSWiA realizować transportem sanitarnym zamówionym 

przez szefa Wydziału Logistyki. 

8. W sytuacji, gdy niemożliwy jest transport sanitarny, osoba podejrzana o zakażenie 

powinna zostać poinstruowana przez kierownika Ambulatorium o jak najszybszym 

zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, poprzez udanie się transportem 

własnym lub powiadomienie  odpowiednich służb (tel. 999 albo 112). 

9. Opiekun  grupy w przypadku pojawienia się objawów chorobowych, określa obszar, 

w którym przebywał potencjalnie zakażony co umożliwi przeprowadzenie 

sprzątania oraz dezynfekcję zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

10. Wojskowy Inspektor Sanitarny Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej 

wraz z opiekunem grupy ustali listę pracowników oraz studentów i słuchaczy 

obecnych w tym samym czasie w części obiektu, w których przebywała osoba  

z wyraźnymi objawami choroby i zaleci stosowanie się do wytycznych odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

11. Oficer dyżurny powiadamia Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej  

w Modlinie o konieczności przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczenia,  

w którym przebywała  osoba z wyraźnymi objawami choroby. 

VII. Zalecenia końcowe: 

1. We wszystkich zamierzeniach realizowanych w ramach przeciwdziałania zagrożeniom 

epidemiologicznym COVID-19 proszę kierować się ww. Procedurami.  

2. W sytuacji pogorszenia stanu epidemicznego i ogłoszenia obostrzeń rządowych 

dotyczących obszaru terytorialnego obejmującego ASzWoj stosować się do zasad 

ogłoszonych w obostrzeniach. 

3. Na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego planować i organizować tryb pracy  

z uwzględnieniem systemu hybrydowego (praca zdalna, rotacyjna). 

4. W realizacji zabezpieczenia, zakupu środków i usług (zgodnie z obowiązującymi 

procedurami zakupów w ASzWoj) kierować się zasadami racjonalności  

oraz  efektywności. 

5. Za wdrożenie i przestrzeganie Procedur odpowiedzialnymi są: 

 Prorektorzy – w zakresie podległych jednostek organizacyjnych w pionie; 

 Kanclerz w zakresie obsługi administracyjnej oraz realizacji zakupów środków 

zaopatrzenia medycznego; 

 Dziekani Wydziałów, Dyrektorzy/Szefowie/Kierownicy JO ASzWoj – w zakresie 

funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych. 

6. Przy realizacji wytycznych należy korzystać z  materiałów dotyczących profilaktyki: 

 jak prawidłowo myć ręce – 
https://gis.gov.pl.zdrowie/zasady-prawigłowego-mycia-rak/ 

 jak skutecznie dezynfekować ręce – 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

 jak prawidłowo zakładać i zdejmować maseczkę –  
https://.gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

 jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice – 
https://gis.gov.pl/aktualmosci/koronawirus-jak-prawidloowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

https://gis.gov.pl.zdrowie/zasady-prawigłowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://.gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualmosci/koronawirus-jak-prawidloowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
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