ZASADY FUNKCJONOWANIA BAZY SZKOLENIA POLIGONOWEGO I INNOWACJI RATOWNICTWA
SGSP (BSPiIR) W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W TRAKCIE EPIDEMII COVID -19
I.

Zapewnienie bezpieczeństwa

1. Pracownicy, funkcjonariusze, studenci i inne osoby przebywające na terenie BSPiIR zobowiązane
są do:
1) poddawania się pomiarowi temperatury,
2) posiadania osłon ust i nosa oraz używania ich w sytuacjach utrudnionej możliwości
zachowania rekomendowanej odległości (2 m) od innych osób z wyjątkiem prowadzonych
ćwiczeń,
3) regularnego mycia rąk zgodnie z rozmieszczonymi instrukcjami oraz ich dezynfekcji środkiem
na bazie alkoholu (min. 60%),
4) korzystania z mat dezynfekcyjnych umieszczonych na terenie BSPiIR.
2. W przypadku stwierdzenia temperatury ponad 37,5oC lub objawów mogących wskazywać
zakażenie wirusem SARS-CoV-2, a także w przypadku odmowy poddania się badania – zakazuje się
wstępu na teren BSPiIR oraz niezwłocznie informuje się Kierownika Działu Doskonalenia
Zawodowego i Poligonu oraz Oficera Dyżurnego SGSP.
3. W ćwiczeniach biorą udział wyłącznie osoby, u których nie stwierdzono objawów zakażenia
wirusem SARS-CoV-2.
4. Uczestnicy ćwiczeń mają obowiązek zapoznania się z wewnętrznymi instrukcjami przygotowania,
organizacji, realizacji bezpieczeństwa ćwiczeń i szkoleń w BSPiIR wywieszonymi na tablicach
ogłoszeń usytuowanych przy bramie głównej i na placach ćwiczeń.
5. Zakazuje się przebywania na terenie BSPiIR osób postronnych za wyjątkiem osób, których
obecność jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania BSPiIR.
6. Wizyty osób, o których mowa w pkt. 5, należy z wyprzedzeniem zgłosić Kierownikowi Działu
Doskonalenia Zawodowego i Poligonu oraz Oficerowi Dyżurnemu.
7. W każdym miejscu realizacji ćwiczeń zapewnia się dostęp do środków dezynfekcji rąk
i powierzchni. Uczestnicy ćwiczeń zobowiązani są do użycia tych środków przed i po zakończeniu
zajęć.
8. W celu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadza się następujące zasady dokonywania zmian
służbowych i rozpoczęcia pracy:
1) funkcjonariusz kończący zmianę służbową dezynfekuje wszystkie powierzchnie w obrębie
rejonu zakwaterowania tj.: klamki w drzwiach, biurka, klawiatury, myszki, fotele, telefony,
klucze, blaty kuchenne i inne wyposażenie w razie takiej potrzeby;
2) funkcjonariusz kończący zmianę służbową wietrzy pomieszczenia, jakie są w dyspozycji
zmiany służbowej;
3) funkcjonariusz kończący zmianę służbową dezynfekuje klamki do drzwi wejściowych do
obiektu 47 oraz zamknięcie bramy nr 1;
4) funkcjonariusz podczas trwania zmiany służbowej korzysta z własnej pościeli dezynfekowanej
po każdym dyżurze;
9. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum jednoczesne korzystanie w tym samym czasie ze
wspólnych obszarów: pomieszczeń socjalnych, łazienek, pralni o ogólnodostępnej kuchni.

II.

Zgłaszanie podejrzenia zakażenia SARS-Cov-2

1. Pracownicy, funkcjonariusze i studenci oraz pozostałe osoby przebywające na terenie BSPiIR,
w przypadku wystąpienia u nich objawów typu gorączka, kaszel, duszności, wskazujących na
możliwe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zobowiązani są:
1) pozostać w miejscu przebywania, nie przemieszczać się;
2) poinformować osoby przebywające w pobliżu o potencjalnym zagrożeniu;
3) zawiadomić telefonicznie odpowiedniego przełożonego i Oficera Dyżurnego SGSP;
4) oczekiwać na transport lub inne dyspozycje, stosując się do poleceń przełożonych, służb
dyżurnych;
5) w razie pogorszenia się stanu zdrowia wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego
i poinformować o tym Oficera Dyżurnego SGSP;
2. Oficer Dyżurny SGSP w przypadku pozyskania informacji o osobie potencjalnie zakażonej
informuje Przewodniczącego Zespołu ds. sytuacji epidemicznej i właściwego przełożonego;
3. Kierownik Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu w przypadku pozyskania informacji
o osobie potencjalnie zakażonej:
1) wstrzymuje realizację ćwiczeń i szkoleń w BSPiIR,
2) zabezpiecza pomieszczenia oraz miejsca, w których przebywała osoba potencjalnie zarażona
do czasu dezynfekcji.
4. Zespół ds. sytuacji epidemicznej w przypadku pozyskania informacji o osobie potencjalnie
zakażonej podejmuje wszelkie decyzje i działania zapewniające należytą ciągłość działania SGSP.
5. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z osobą potencjalnie zakażoną. Niezbędne czynności
w kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną oraz w miejscach gdzie przebywały te osoby, należy
realizować zachowując szczególną ostrożność oraz używając odpowiednich środków ochrony
osobistej.
6. W przypadku konieczności przemieszczania osoby potencjalnie zakażonej po terenie BSPiIR,
należy tę osobę wyposażyć w odpowiednie środki ochrony osobistej celem ograniczenia
kontaminacji.

