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ROZKAZ Nr 29/2021 

REKTORA - KOMENDANTA 

z dnia 26.07.2021 r. 

w sprawie aktualizacji 

w AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

„Procedur postępowania dotyczących profilaktyki w związku z COVID-19  

w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni” 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie § 13 ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 5 i 6 Statutu Akademii Wojsk 

Lądowych oraz § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 30 października 2018 r w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 290),  

w związku z wydaniem „Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska 

Polskiego” z dnia 25 maja 2021 r. dotyczących działań profilaktycznych w celu 

ograniczenia zachorowań na COVID-19 w jednostkach szkolnictwa wojskowego (m.in. 

uczelnia wojskowa, centra i ośrodki szkolenia) prowadzących szkolenia w formie 

stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej w warunkach epidemii”, z dniem 26.07.2021 r. 

wprowadzam do użytku aktualizację „Procedury postępowania dotyczące profilaktyki w 

związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni”. 

Nadzór nad wykonaniem rozkazu i zapoznaniem z jego treścią podległych 

żołnierzy zawodowych, podchorążych, słuchaczy i pracowników RON powierzam 

Kierownikom Jednostek Organizacyjnych. 

W codziennej działalności służbowej nakazuję kierować się zasadami ujętymi  

w niniejszych procedurach, przestrzegając zasad profilaktyki zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Akademii. 

 

§ 2 

 

W związku z § 1 rozkazuję: 

6. Podchorążym, słuchaczom i studentom cywilnym: 

1) Nakazuję częste mycie rąk, w prawidłowy sposób, zgodnie z instrukcją mycia rąk.  

Po umyciu rąk dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

2) Nosić osłonę nosa i ust (maseczka) zgodnie z obowiązującymi aktualnie 

wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.  

3) Zachować bezpieczną odległość między osobami (min.1,5 m). 

4) Nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 



5) Zakazuję przychodzenia na zajęcia z objawami infekcji. Na zajęciach może 

przebywać jedynie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

COVID-19 oraz nie mająca kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie. 

W przypadku zaobserwowania przez uczestnika zajęć objawów infekcji w czasie 

zajęć, należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia oraz w przypadku żołnierzy 

bezpośredniemu przełożonemu. Studenci cywilni udają się do domu (preferowany 

sposób – transport indywidualny) i zgłaszają objawy do lekarza rodzinnego  

lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Słuchacze wojskowi udają  

się do miejsca zakwaterowania, gdzie zostaje im wyznaczone miejsce czasowej 

izolacji, poprzez przełożonego zgłaszają objawy do Sekcji Służby Zdrowia, dalsze 

postępowanie ustalane jest na podstawie kontaktu z WOMP Wrocław. 

6) Zakazuję powrotu na teren AWL ze zwolnień, przepustek, urlopów z objawami 

infekcji.  

7) W przypadku wystąpienia objawów infekcji u podchorążego przebywającego  

na terenie AWL, zgłosić ten fakt swojemu bezpośredniemu przełożonemu. 

 

§ 3 

 

Rozkaz wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc rozkaz nr 164 /2020 

Rektora – Komendanta z dnia 21.10.2020 r. w sprawie aktualizacji w Akademii Wojsk 

Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki „Procedur postępowania dotyczących 

profilaktyki w związku z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni”. 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1  – „Procedury postępowania dotyczące profilaktyki w związku  

z COVID-19 w zakresie działalności dydaktycznej Uczelni” - 

,,WYCIĄG” 

Załącznik nr 3  –  „Zasady przebywania w salach wykładowych AWL”  
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Niniejsze Procedury w celu minimalizacji ryzyka występowania zakażeń wirusem  

SARS-CoV-2 zostały zaktualizowane na podstawie: 

 „Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego” z dnia 

25.05.2021 r. dotyczących działań profilaktycznych w celu ograniczenia zachorowań 

na COVID-19 w jednostkach szkolnictwa wojskowego (m.in. uczelnia wojskowa, 

centra i ośrodki szkolenia) prowadzących szkolenia w formie stacjonarnej lub 

zdalno-stacjonarnej w warunkach epidemii, 

 Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego” z dnia 24.08.2020 r. 

dotyczących ochrony zdrowia konsumentów w wojskowych obiektach żywienia 

zbiorowego, 

 Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego” z 19.10.2020 r.  

w sprawie zasad realizacji osłony przeciwepidemicznej dla pododdziałów Sił 

Zbrojnych RP wyjeżdzających poza granice państwa na ćwiczenia oraz szkolenia. 

 Procedury uzgodniono z WOMP Wrocław. 

  



PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI 

COVID-19 

,,WYCIĄG” 

 
II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach dydaktycznych  

1. Na zajęciach może przebywać jedynie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących COVID-19 oraz nie mająca kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną  

o zakażenie. W przypadku zaobserwowania przez osobę szkoloną objawów 

infekcji w czasie zajęć, należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia oraz w 

przypadku żołnierzy bezpośredniemu przełożonemu. Studenci cywilni udają się 

do domu (preferowany sposób – transport indywidualny) i zgłaszają objawy do 

lekarza rodzinnego lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Słuchacze wojskowi udają się do miejsca zakwaterowania, gdzie zostaje im 

wyznaczone miejsce czasowej izolacji, poprzez przełożonego zgłaszają objawy 

do Sekcji Służby Zdrowia, dalsze postępowanie ustalane jest na podstawie 

kontaktu z WOMP Wrocław. 

2. Nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki obowiązuje na terenie całego 

budynku / obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Jeśli osłona na nos i usta 

została zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 1,5 metrowego odstępu od 

innych osób. 

3. Przy wejściu do obiektu dydaktycznego umieścić płyn do dezynfekcji rąk oraz 

instrukcję prawidłowej dezynfekcji. Osoby kształcone i szkolone mają obowiązek 

dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku. 

4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesić instrukcje dotyczące mycia 

rąk. 

5. Monitorować codzienne prace porządkowe i regularnie czyszczenie powierzchni 

wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, ze szczególnym uwzględnieniem 

dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy, krzeseł, blatów i powierzchni płaskich. 

6. Korzystanie z sal wykładowych zorganizować w sposób uwzględniający 

wymagany dystans przestrzenny min. 1,5 m między osobami szkolonymi. 

7. Ograniczyć do minimum możliwość gromadzenia się słuchaczy i podchorążych 

podczas wchodzenia do sal wykładowych/ćwiczeń oraz innych pomieszczeń 

dydaktycznych. 

8. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczne prowadzić w formie zdalno – 

stacjonarnej tzw. systemem hybrydowym. 

9. W punktach kontaktowych (np. w dziekanatach) oraz innych stanowiskach 

obsługi osób szkolonych stosować osłony ochronne z pleksi. 

10. Ograniczenie ilości osób w grupach szkoleniowych, tak aby umożliwić 

przestrzeganie wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego w zależności  

od powierzchni sal - zgodnie z informacją wskazaną na drzwiach wejściowych do 

sali wykładowej/ćwiczeń. 

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania oczu, ust. 

12. Dopilnowanie przez wykładowcę, aby osoby szkolone stosowały osłonę ust  

i nosa. 

13. Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania urządzeń aktywowanych dotykiem 

(np. ekrany dotykowe), a w przypadku konieczności używania ich, zapewnienie 

możliwości dezynfekcji płynami na bazie alkoholu (min. 60%). 

14. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach zgodnie z ilością 

umywalek. Umieszczenie stosownych informacji na drzwiach wejściowych. 

15. Zapewnić bezpieczne i odpowiednie warunki do przechowywania okryć 

wierzchnich adekwatnie do pory roku. 



16. W pomieszczeniach , w których odbywają się zajęcie nie powinny przebywać 

osoby inne niż prowadzący zajęcia i uczestnicy zajęć.  

17.  Działanie bufetu ograniczone jedynie do sprzedaży na wynos, ograniczenie ilości 

osób przebywających w pomieszczeniu do jednej, utrzymanie odstępu  

co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce, Możliwość 

spożywania posiłków na terenie bufetu, zgodnie z limitem 50% dostępnych 

miejsc, przy stoliku mogą  znajdować się nie więcej niż dwie osoby. 

18. W przypadku sytuacji zagrożenia życia i zdrowia (ostre objawy chorobowe, osoba  

w ciężkim stanie) należy postępować z ogólnymi zasadami pierwszej pomocy 

przedmedycznej (kontakt z Pogotowiem Ratunkowym pod nr tel. 999 lub 112).  

W następnej kolejności o zaistniałej sytuacji należy poinformować Oficera 

Dyżurnego AWL (nr tel. 261 658 110) oraz Sekcję Służby Zdrowia (nr tel. 

261 658 388). 

 

III. Zapewnienie bezpieczeństwa zakwaterowania dla osób szkolonych 

1. Wentylowanie grawitacyjnie lub mechanicznie rejonów zakwaterowania. 

2. Zapewnienie dostępu do urządzeń sanitarno-higienicznych (umywalki, natryski, 

toalety). 

3. Zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu do utrzymania czystości, środków 

czyszczących i środków dezynfekcyjnych do codziennych prac porządkowych (ze 

szczególnym uwzględnieniem bieżącej dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich). 

4. W miarę możliwości kwaterunkowych zapewnić rozmieszczenie łóżek  

w pokojach wieloosobowych w odległości min. 1 m. W każdym pokoju (sali 

żołnierskiej) obowiązkowo ma się znajdować dozownik ze środkiem 

dezynfekcyjnym do dezynfekcji rąk. 

5. W rejonach zakwaterowania obowiązuje bezwzględny zakaz zgromadzeń oraz 

odwiedzin osób postronnych. 

6. W rejonach zakwaterowania wyznaczyć miejsce (pomieszczenie), w którym 

będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 
7. Ograniczenie maksymalnej liczby osób, które mogą przebywać jednocześnie w salach 

ogólnodostępnych (typu sale nauki, świetlice), tak aby zapewnić 1,5 m odległości między 

przebywającymi. Umieszczenie stosownego ograniczenia liczbowego w formie 

graficznej na drzwiach pomieszczenia. 

8. Wywieszenie w widocznych miejscach informacji o konieczności bezwzględnego 

przestrzegania określonych zasad sanitarno-higienicznych w związku sytuacją 

epidemiologiczną SARS-COV-2 

9. W rejonach zakwaterowania wywiesić w widocznych miejscach informacje  

o konieczności bezwzględnego przestrzegania określonych zasad dotyczących 

higieny rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi ust, 

nosa, unikania kontaktu z osobami z objawami ze strony układu oddechowego. 

10. Zapewnienie płynów do dezynfekcji rąk w rejonach zakwaterowania:  

 w przypadku budynków, w których znajdują się sanitariaty wspólne, 

umieszczenie dozowników przy wejściu do tych pomieszczeń oraz przy 

wejściu na każdą z kondygnacji (np. przy biurku podoficera dyżurnego).    

 w przypadku budynków, w których sanitariaty przydzielone  

są do poszczególnych pokoi, umieszczenie dozowników z płynem  

do dezynfekcji przy wejściu do tych pomieszczeń oraz przy wejściu na każdą 

z kondygnacji (np. przy biurku podoficera dyżurnego). 

 

 



VI. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji pośród podchorążych i słuchaczy 

AWL 

1. Zakaz powrotu na teren AWL ze zwolnień, przepustek, urlopów z objawami 

infekcji.  

2. W przypadku wystąpienia objawów infekcji u podchorążego przebywającego na 

terenie AWL, dany podchorąży powinien zgłosić ten fakt swojemu 

bezpośredniemu przełożonemu. 

3. Bezpośredni przełożony organizuje miejsce czasowej izolacji chorego (osobny 

pokój, najlepiej z dostępem do własnej łazienki i ubikacji, w przypadku braku 

możliwości wyznaczenia oddzielnych sanitariatów wskazane dezynfekowanie 

powierzchni,  

z których korzystała osoba izolowana). Osobie izolowanej dostarczane są posiłki 

pod drzwi pokoju, kontakt przez telefoniczne środki komunikacji. 

4. Bezpośredni przełożony izolowanego informuje o zaistniałej sytuacji Sekcję 

Służby Zdrowia, dalsze postępowanie zgodnie z instrukcjami Lekarza AWL.  

 

VII. Zapewnienie bezpieczeństwa dla żołnierzy, podchorążych i pracowników RON 

wyjeżdżających po za granice państwa na ćwiczenia oraz szkolenia 

 

W przypadku skierowania żołnierzy, podchorążych i pracowników RON AWL  

do uczestnictwa w ćwiczeniach lub szkoleniach międzynarodowych, celem zapewnienia 

właściwej osłony przeciwepidemicznej należy postępować zgodnie z Wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego” z dnia 19. 10. 2020 r. w sprawie 

zasad realizacji osłony przeciwepidemicznej dla pododdziałów Sił Zbrojnych RP 

wyjeżdzających poza granice państwa na ćwiczenia oraz szkolenia. 

1. Przed wyjazdem z co najmniej 21 dniowym wyprzedzeniem poinformować 

Sekcję Służby Zdrowia (nr tel. 261 658 388) o konieczności wykonania dla osób 

wyjeżdżających poza granice kraju testu diagnostycznego w kierunku SARS-

CoV-2 oraz przekazać do SSZ listę imienną kandydatów zakwalifikowanych do 

wyjazdu. 

2. Szczegółowych informacji w zakresie realizacji czynności wymaganych przed 

wyjazdem poza granice kraju, udzieli Sekcja Służby Zdrowia AWL. 

 



Załącznik nr 3 

ZASADY PRZEBYWANIA W SALACH WYKŁADOWYCH AWL 

 

 

 
  Sala  (laboratorium/pracownia) nr   

 

W SALI WYKŁADOWEJ (LABORATORIUM/PRACOWNI) MOŻE PRZEBYWAĆ JEDNORAZOWO  

 
 -  STUDENTÓW/SŁUCHACZY 

 

W sali (laboratorium/pracowni) obowiązują następujące zasady: 

- osoby wchodzące do sali (laboratorium/pracowni) powinny mieć zdezynfekowane ręce oraz posiadać ochrony 

zakrywające usta i nos; 

- salę (laboratorium) otwiera prowadzący zajęcia, zostawiając dla wchodzących słuchaczy otwarte drzwi; 

- słuchacze powinni unikać tłoczenia się przed wejściem oraz w trakcie wchodzenia i wychodzenia z sali  

(w tym przypadku obowiązuje zachowanie dystansu przestrzennego); 

- w sali (laboratorium) należy zachować dystans przestrzenny (minimum 1, 5 metra między osobami 

uczestniczącymi w zajęciach);  

- należy zachować ustaloną wyżej maksymalną ilość słuchaczy; w przypadku potrzeby należy odpowiednio 

rozmieścić stoły i krzesła;    

- sale powinny być regularnie wietrzone (jeśli to możliwe, zalecane jest prowadzenie zajęć przy otwartych 

oknach); 

- po zakończeniu zajęć w laboratoriach/pracowniach, osoba prowadząca zajęcia powinna dokonać dezynfekcji 

dotykanych przez słuchaczy urządzeń, aparatury lub multimediów (np. przetrzeć płynem dezynfekującym 

klawiatury i myszki).  

 


