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1. PODSTAWA 

1. WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WOJSKA 

POLSKIEGO Z DNIA 12 maja 2020 r. W sprawie określenia minimalnych 

wymagań sanitarnohigienicznych jakie powinny zostać spełnione przez jednostki 

szkolnictwa wojskowego prowadzące szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno 

– stacjonarnej w warunkach stanu epidemii. 

 

 

2. CEL 

Procedura została opracowana w celu określenia zasad organizacji prowadzonych 

zajęć dydaktycznych w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego  

(WCKMed lub Centrum), w celu minimalizacji szerzenia się epidemii koronawirusa 

2019-nCoV poprzez: 

- odpowiednią organizację trybu pracy; 

- odpowiednie przystosowanie miejsc zakwaterowania; 

- zapewnienie bezpieczeństwa żywienia zbiorowego; 

- stosowanie adekwatnych środków ochrony indywidualnej; 

- wskazanie osób z głównych grup ryzyka oraz ich odrębne traktowanie. 

 
3. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM, OBSŁUDZE, 

INSTRUKTOROM I WYKŁADOWCOM: 

1. W trakcie pracy biurowej zaleca się utrzymywanie wymaganego dystansu przestrzennego 

między pracownikami minimum 1,5 m – na podłodze należy wyznaczyć strefy pracy przy 

pomocy taśmy samoprzylepnej nakreślając prostokąty których kąty nakładać się będą  

z nóżkami krzeseł w odległości 1,5m od siebie; 

2. Należy dodatkowo wyznaczyć miejsca w których przebywać mogą osoby dodatkowe  

(np. przychodzące w celu załatwienia określonej sprawy, meldująca się u przełożonego)  

z zachowaniem 2m odstępu od pozostałych stref roboczych; 

3. W salach wykładowych należy uwzględnić wymagany dystans przestrzenny, minimum  

2 metry, między osobami szkolonymi – konieczne jednoznaczne określenie miejsc, które 

mogą być zajmowane podczas zajęć przy pomocy taśmy samoprzylepnej;  

4. Po wyznaczeniu stref pracy należy określić maksymalną ilość osób mogących znajdować 

się w danym pomieszczeniu i informację o tym zamieścić na drzwiach (dotyczy wszystkich 

sal wykładowych, sal ćwiczeń oraz kancelarii); 

5. Należy wdrożyć bezwzględny zakaz przekraczania maksymalnej liczby osób 

przebywających w danym pomieszczeniu; 

6. Należy bezwzględnie ograniczyć liczebność grup szkoleniowych adekwatnie  
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do obowiązujących przepisów w zakresie wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego; 

7. Zaleca się organizację trybu pracy w oparciu o system rotacyjny/zmianowy, tak  

by w poszczególnych kancelariach/salach jednocześnie znajdowała się ilość osób 

umożliwiająca zachowanie dystansu minimum 1,5 m oraz aby w razie wybuchu ogniska 

epidemii na terenie Centrum możliwe było zachowania ciągłości pracy w oparciu  

o dostępną rezerwę kadrową z drugiej zmiany; 

8. Każdy żołnierz oraz pracownik mający kontakt z osobami szkolonymi musi mieć 

zapewniony dostęp do podstawowych środków ochrony indywidualnej: 

- maseczka ochronna na twarz;  

- rękawiczki jednorazowe; 

- preparat do dezynfekcji rąk w obrębie miejsca prowadzenia zajęć; 

9. Przed rozpoczęciem pracy oraz zajęć, w trakcie ich trwania oraz po ich ukończeniu zaleca 

się prowadzenie wentylacji grawitacyjnej, bądź wietrzenia nieklimatyzowanych 

pomieszczeń poprzez otwieranie okien; 

10. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich spotkań, odpraw i narad 

wewnętrznych - w razie konieczności ich przeprowadzenia niezbędne jest zachowanie 

rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami minimum 2 m; 

11. Zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, poprzez: 

- wyznaczenia godzin korzystania z pomieszczeń socjalnych przez poszczególnych           

pracowników/poszczególne kancelarie, bądź umożliwienie stworzenia kącików 

socjalnobytowych w poszczególnych kancelariach we własnym zakresie  

(czajnik, 5L butelka z wodą pitną) pod nadzorem specjalisty do spraw ochrony p-poż; 

- wyznaczenie godzin korzystania z siłowni przez poszczególne komórki organizacyjne 

oraz grupy szkoleniowe; 

- wprowadzenie przerw w zajęciach w zmiennym czasie – konieczność ustawiania 

zindywidualizowanych planów zajęć (z różnymi godzinami trwania zajęć) dla 

poszczególnych grup. 

12. Szczególną troską należy objąć pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko 

epidemiczne - jeśli to możliwe, należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami 

szkolonymi osób powyżej 60 r.ż. oraz chorych na choroby przewlekłe - szczególne układu 

krążenia i oddechowego; 

13. Wytyczne dla kadry oraz pracowników RON: 

- przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce 

wodą z mydłem; 

- należy nosić osłonę nosa i ust – najlepiej przy pomocy maseczki twarzowej (ewentualnie 

przyłbicę) oraz rękawiczki ochronne podczas wykonywania obowiązków; 

- wykonywać większość obowiązków służbowych w obrębie wyznaczonej strefy; 

- regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą 

się przy umywalce i osuszone dłonie dezynfekować środkiem na bazie alkoholu  

(min. 60%); 

- podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce; 

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

- dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie  
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po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, 

jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka – za porządek 

przydzielonego stanowiska pracy odpowiedzialny jest użytkownik; 

- regularnie (3 razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się 

użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł – zakres 

obowiązków personelu sprzątającego;  

- należy ułatwić korzystanie z transportu indywidualnego zamiast zbiorowego, np. poprzez 

udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie 

przechowywać np. rowery; 

14. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV należy zastosować się  

do zaleceń procedury  „Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym 

koronawirusem 2019-nCoV uaktualnienie maj 2020r.” 

 

4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKTACH DYDAKTYCZNYCH DLA OSÓB 

SZKOLONYCH: 

1. Przy każdym wejściu do obiektu dydaktycznego należy umieścić podajnik z płynem  

do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich do korzystania z dezynfekcji:  

- wydzielić personel odpowiedzialny za stałe napełnienie pojemników z płynem;  

- za nadzór procesu dezynfekcji rąk przez kursantów uczynić odpowiedzialnym dowódcę 

grupy szkoleniowej;   

2. Po przybyciu kursantów należy poinformować ich gdzie mogą komercyjnie, poza Centrum, 

nabyć dodatkowe środki ochrony indywidualnej (maseczki twarzowe, mydło, indywidualny 

płyn do dezynfekcji); 

3. Grupy szkoleniowe powinny przemieszczać się na terenie Centrum w sposób 

minimalizujący ryzyko szerzenia się wirusa tj. w luźnym szyku z zachowaniem  

2 m pomiędzy poszczególnymi osobami; 

4. Wszystkie pomieszczenia sanitarnohigieniczne należy wyposażyć w instrukcje dotyczące 

zasad mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania 

maseczki; 

5. Przy dozownikach z płynem do dezynfekcji należy umieścić instrukcję prawidłowej 

dezynfekcji rąk; 

6. Należy korzystać z przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punktach kontaktowych  

(np. biurka podoficera dyżurnego) oraz innych stanowiskach obsługi osób szkolonych; 

7. Za przestrzeganie rygoru sanitarno-higienicznego w trakcie zajęć odpowiedzialny jest 

prowadzący zajęcia; 

8. Należy dopilnować, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii określających 

minimalny dystans – odpowiedzialna osoba wyznaczona przez dowódcę grupy 

szkoleniowej; 

9. Należy ograniczyć do minimum wykorzystywanie multimediów i innych urządzeń 

aktywowanych dotykiem (np. ekranów dotykowych); 

10. Należy zamknąć szatnię i nakazać zmianę stroju w obrębie kancelarii/izby żołnierskiej; 

11. Liczba osób jednoczasowo korzystających z pomieszczeń sanitarnych nie powinna 
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przekraczać połowy ilości dostępnych sanitariatów i w razie możliwości ograniczona  

do jednej osoby; 

12. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem o lekkim przebiegu wstępna izolacja 

kontaktowa odbywa się w miejscu zakwaterowania, bądź innym miejscu na terenie 

Centrum wskazanym w oddzielnej procedurze; 

Docelowo kwarantanna żołnierza odbywa w się w warunkach ośrodka kwarantannowego 

do którego jest kierowany decyzją WOMP; 

Każdy kursant w dniu przybycia do Centrum deponuje w wyznaczonym miejscu pakiet, 

zabezpieczający go na wypadek objęcia dwutygodniową kwarantanną, zawierający środki 

higieny osobistej, odzież na zmianę, potrzebne leki, materiały do samokształcenia; 

Rzeczy pozostawione przez kursanta na terenie Centrum są dezynfekowane, komisyjnie 

pakowane oraz deponowane, a następnie dostępne do odbioru po odbyciu kwarantanny. 

13. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem o ciężkim przebiegu zaleca się 

postępowanie zgodne z odrębną procedurą „Zasady postępowania z osobami 

podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV uaktualnienie maj 2020r.”  

14. W przypadku konieczności kontaktu z właściwym terytorialnie WOMP, stacją sanitarno- 

epidemiologiczną, służbą medyczną numery kontaktowe są do nabycia u Oficera 

Dyżurnego. 

 

 

5. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ZAKWATEROWANIA OSÓB SZKOLONYCH: 

1. W izbach żołnierskich należy prowadzić wentylowanie grawitacyjne lub mechaniczne; 

2. Kwaterowanie szkolonych powinno odbywać się w schemacie jedno – lub maksymalnie 

dwuosobowym na izbę, z zapewnionym dostępem do urządzeń sanitarnohigienicznych 

(umywalki, natryski, toalety); 

3. W pokojach dwuosobowych należy zapewnić rozmieszczenie łóżek w odległości  

co najmniej 1 m; 

4. W każdym pokoju powinien się znajdować co najmniej jeden dozownik ze środkiem 

dezynfekcyjnym do dezynfekcji rąk – poziom napełnienia kontrolowany i uzupełniany przez 

użytkownika; 

5. Każdy pokój powinien posiadać dostęp do bieżącej wody, zdatnej do spożycia. 

6. Należy na bieżąco oceniać możliwości kwaterunkowe każdego z obiektów w oparciu o ww. 

punkty oraz regularnie przekazywać je Wydziałowi Planowania i Zabezpieczenia Szkolenia.  

 

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO DLA OSÓB 

SZKOLONYCH 

1. Pracownicy zatrudnieni przy przygotowaniu posiłków muszą utrzymywać wysoki poziom 

higieny osobistej podczas całego czasu pracy na kuchni.  

2. Dłonie pracowników stołówki muszą być często myte, w szczególności po każdej czynności 

związanej z obróbką surowców (mięso, warzywa) oraz po skorzystaniu z toalety, kontakcie 

z inną osobą, dotknięciu zanieczyszczonych przedmiotów, urządzeń itp.; 

3. Należy wzmóc nadzór nad stanem zdrowia personelu żywnościowego ze szczególnym 
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zwróceniem uwagi na takie objawy jak: gorączka, kaszel, katar, trudności w oddychaniu, 

złe samopoczucie. Osoby z powyższymi objawami należy natychmiast odsunąć od pracy 

w kuchni i postępować dalej zgodnie z wytycznymi uzyskanymi z Wojskowego Ośrodka 

Medycyny Prewencyjnej; 

4. Przed każdym wejściem na stołówkę żołnierską należy zainstalować pojemniki z płynem  

do dezynfekcji rąk i nakazać konsumentom i pracownikom mycie i dezynfekcję dłoni; 

5. Na wszystkich etapach produkcji należy zapewnić rozdział surowców od wyrobów 

gotowych; 

6. Proces mycia naczyń, sprzętów, urządzeń prowadzić zgodnie z zasadami GHP i HACCP 

(wirus jest wrażliwy na powszechnie stosowane środki myjące i dezynfekcyjne oparte  

na bazie alkoholu); 

7. Wydawanie posiłków z zastrzeżeniem: 

- Stoliki na stołówce umieścić tak aby odległość między nimi wynosiła 3 m. 

- Wydłużyć czasookres wydawania posiłku celem wydania wszystkich porcji. 

8. W oczekiwaniu na wydanie posiłków odległość między oczekującymi powinna być  

nie mniejsza niż 2 m – odległości zaznaczyć na podłożu taśmą 

9. Należy wyznaczyć harmonogram wydawania posiłków dla poszczególnych grup celem 

zmniejszenia zagęszczenia osób; 

10. W razie przypadku dużej ilości kursantów zalecane jest żywienie w formie cateringu przy 

użyciu naczyń i sztućców jednorazowego użytku. 

 

7. ZAPOBIEGANIE SZERZENIA CHOROBY 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów poza terenem Centrum, pracownicy  

i kursanci: 

-  nie powinni przychodzić na teren WCKMed 

- powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno -  

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem; 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów na terenie Centrum, pracownicy  

i kursanci: 

-  zaprzestają wykonywać powierzone zadania;  

- informują o tym fakcie przełożonego oraz Oficera Dyżurnego – dalsze postępowanie 

zgodnie z odrębną procedurą; 

3. Należy stosować się do zaleceń Wojskowego Inspektora Sanitarnego WOMP przy 

ustalaniu, czy w obliczu zaistniałego przypadku należy wdrożyć dodatkowe procedury. 

 


