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Niniejsze Procedury zostały zaktualizowane na podstawie „Wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego” z dnia 02 

października 2020 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 oraz na podstawie Wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego” z dnia 17 września 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 
I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom resortu obrony narodowej (nauczycielom 

akademickim i osobom niebędącym nauczycielami akademickimi) oraz żołnierzom 

AWL 

1. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego 

pomiędzy pracownikami (min. 1,5 m). 

2. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz 

niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego. 

3. Zapewnienie pracownikom mającym kontakt z osobami szkolonymi dostępu do środków 

myjąco-dezynfekujących do rąk. 

4. Prowadzenie wentylacji grawitacyjnej, wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń, 

organizowanie zajęć przy otwartych oknach.  

5. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych z zachowaniem 

rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5 m) – 

preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.  

6. Warunki zachowania ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się infekcji: 

 należy często myć ręce, w prawidłowy sposób, zgodnie z instrukcją mycia rąk.  

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

 należy nosić osłonę nosa i ust (maseczka, ewentualnie przyłbica) podczas 

wykonywania obowiązków.  

 należy zachować bezpieczną odległość od współpracowników (min. 1,5 m). 

 starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

 dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. 

Regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy. 

 zakaz przychodzenia do pracy w przypadku zaobserwowania u siebie objawów 

infekcji – w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (w przypadku żołnierzy – z WOMP 

Wrocław). 

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach dydaktycznych  

1. 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. 

2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesić instrukcje dotyczące mycia rąk. 

3. Regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy. 

4. Korzystanie z sal wykładowych zorganizować w sposób uwzględniający wymagany 

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

5. W punktach kontaktowych (np. w dziekanatach) oraz innych stanowiskach obsługi osób 

szkolonych ustawić osłony ochronne z pleksi. 

6. Ograniczenie ilości osób w grupach szkoleniowych, tak aby umożliwić przestrzeganie 

wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego w zależności od powierzchni sal. 

7. Dopilnowanie przez wykładowcę, aby osoby szkolone stosowały osłonę ust i nosa. 

8. Zakaz stosowania urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe). 

9. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach, tak aby liczba ta jednorazowo 

była o połowę mniejsza od liczby ubikacji. Umieszczenie stosownych informacji  

na drzwiach wejściowych.  

10. Działanie bufetu ograniczone jedynie do sprzedaży, ograniczenie ilości osób 

przebywających w pomieszczeniu do jednej, utrzymanie odstępu co najmniej 1,5 m  

pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce, zakaz spożywania posiłków w części 

restauracyjnej bufetu.  

11. Zakaz przychodzenia na zajęcia z objawami infekcji. 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. 

12. 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. W miarę możliwości kwaterunkowych zapewnić rozmieszczenie łóżek  

w pokojach wieloosobowych w odległości min. 1 m. 

4. 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 w korytarzu, w ilości co najmniej 4 sztuk na każdej kondygnacji.  

 

IV. Zapewnienie bezpieczeństwa żywienia zbiorowego dla osób szkolonych 

1. Wytyczne dla personelu żywnościowego: 

 pracownicy zatrudnieni przy przygotowywaniu posiłków muszą utrzymywać 

wysoki poziom higieny osobistej przez cały czas pracy w kuchni.  

 Zakaz przychodzenia do pracy w przypadku zaobserwowania u siebie objawów 

infekcji – w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym  

lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 

 w przypadku wystąpienia objawów infekcji w czasie wykonywania pracy należy 

natychmiast zgłosić ten fakt przełożonemu, a następnie udać się do domu 

(preferowany sposób – transport indywidualny) i skontaktować z lekarzem 

rodzinnym lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Kierownik stołówki 

informuje o tym zdarzeniu Sekcję Służby Zdrowia. 

 proces mycia naczyń, sprzętu, urządzeń prowadzić zgodnie z zasadami GHP  

i HACCP (wirus jest wrażliwy na powszechnie stosowane środki myjące  

i dezynfekcyjne oparte na bazie alkoholu). 

2. Zainstalować przed wejściem na stołówkę żołnierską pojemniki z płynem do dezynfekcji 

rąk i nakazać konsumentom oraz pracownikom dezynfekcję rąk.  

3. Wydawanie posiłków z zastrzeżeniem:  

 wydawanie dwóch posiłków przygotowywanych na stołówce żołnierskiej oraz 

jednego posiłku w formie suchych racji. 

 na terenie stołówki w czasie konsumpcji posiłku nie może jednocześnie przebywać 

więcej niż 200 osób.  

 możliwość spożywania posiłków przy jednym stoliku przez 4 (cztery) osoby,  

z zastrzeżeniem że zamieszkują oni w jednej izbie żołnierskiej  

 należy ograniczyć ilość osób konsumujących posiłki, tak aby możliwe było 

zachowanie 1,5 m dystansu pomiędzy konsumentami.  

 należy wydłużyć czas wydawania posiłków celem wydania wszystkich porcji. 



 
 

 w oczekiwaniu na wydanie posiłku odległość między oczekującymi powinna być nie 

mniejsza niż 1,5 m. 

 przeprowadzania minimum co 15 min dezynfekcji powierzchni wspólnych  

(za wyjątkiem podłogi).  

 należy wyznaczyć harmonogram wydawania posiłków dla poszczególnych grup 

celem zmniejszenia zagęszczenia osób. 

 opcjonalne jest żywienie w formie cateringu przy użyciu naczyń i sztućców 

jednorazowego użytku. 

 

V. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji wśród pracowników resortu obrony 

narodowej (nauczycieli akademickich i osób niebędących nauczycielami akademickimi) 

oraz żołnierzy AWL 

1. Zakaz przychodzenia do pracy w przypadku zaobserwowania u siebie objawów infekcji 

– w takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub Powiatową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (w przypadku żołnierzy zawodowych WOMP 

Wrocław). 

2. Jeśli objawy infekcji pojawią się w czasie wykonywania pracy należy poinformować  

o tym fakcie przełożonego, następnie udać się do domu (preferowany sposób – 

transportem indywidualnym), następnie skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (w przypadku żołnierzy zawodowych 

WOMP Wrocław). 

3. Przełożony informuje telefonicznie o zaistniałej sytuacji Sekcję Służby Zdrowia (zgodnie 

z wcześniej przyjętymi wytycznymi). 

 

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 17 września 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. 

 

 


