
ZASADY FUNKCJONOWANIA REJONÓW ZAKWATEROWANIA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE 

KANDYDACKIEJ W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 W POLSCE 

 

I. Zasady bezpieczeństwa 

1. Strażacy w służbie kandydackiej są zakwaterowani w wyznaczonych pomieszczeniach mieszkalnych 

na terenie SGSP, zgodnie z przyjętymi zasadami sanitarnymi, uwzględniając warunki lokalowe.  

2. W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania w obrębie poszczególnych rejonów 

zakwaterowania, wprowadza się następujące zasady: 

1) w rejonie zakwaterowania wprowadza się do odwołania bezwzględny zakaz: 

a) przebywania osób w nim niezakwaterowanych, 

b) przebywania w pokojach mieszkalnych osób nie będących ich mieszkańcami, 

c) gromadzenia się na obszarach wspólnych (korytarze, łazienki, i in.), 

d) pożyczania przedmiotów osobistego użytku takich jak: naczynia, sztućce itp.; 

2) w odniesieniu do wszystkich użytkowników rejonów zakwaterowania należy:  

a) stosować się do ogólnych zasad postępowania obowiązujących w SGSP, 

b) bezzwłocznie informować służbę dyżurną kompanii o zauważeniu u siebie, bądź innych 

użytkowników rejonu zakwaterowania, objawów mogących świadczyć o zakażeniu 

wirusem SARS-CoV-2, 

c) poddawać się badaniu temperatury ciała przeprowadzanemu przez wyznaczonych 

strażaków pod nadzorem właściwego dowódcy kompanii szkolnej a w dni wolne od służby 

pod nadzorem Oficera Dyżurnego SGSP, 

d) każdorazowo po wejściu do pokoju dokładnie umyć ręce, 

e) zaleca się korzystanie przez danego podchorążego z jednego krzesła i tych samych części 

biurka/stolika, 

f) zaleca się korzystanie wyłącznie z własnych przedmiotów, 

g) nie zaleca się pozostawiania przedmiotów osobistego użytku w częściach wspólnych, 

w szczególności w pomieszczeniach sanitarnych lub na biurku służby dyżurnej. 

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy dokładnie zdezynfekować przedmiot przed 

jego użyciem; 

3) w odniesieniu do służb dyżurnych kompanii szkolnych: 

a) służba dyżurna kompanii szkolnej, w przypadku braku możliwości zachowania 

rekomendowanej odległości od innych osób, nosi osłonę ust i nosa oraz rękawiczki 

ochronne, 

b) służba dyżurna jest zobowiązana regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne,  

z którymi stykają się użytkownicy rejonu zakwaterowania, np. klamki drzwi do rejonu 

zakwaterowania i pomieszczeń sanitarnych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł a także dołożyć 

wszelkich starań, aby stanowisko pełnienia służby było czyste i higieniczne, szczególnie 

przed zdaniem służby. Dodatkowo należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych 

jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz  

o regularnym wietrzeniu części wspólnych rejonu zakwaterowania, 

c) wszelkie sytuacje odbiegające od normy, uzyskanie informacji o objawach bądź 

zauważeniu objawów (w tym zachowania osób pozostających w rejonie zakwaterowania) 

mogące świadczyć o możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2  

(np. uporczywy kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, utrata smaku lub węchu i in.) 



należy niezwłocznie zgłaszać do Oficera Dyżurnego SGSP, a w godzinach codziennego 

rozkładu czasu służby również dowódcy lub zastępcy dowódcy kompanii szkolnej, 

d) zobowiązuje się służbę dyżurną do egzekwowania reżimu sanitarnego w stosunku do 

wszystkich osób poruszających się i korzystających z części wspólnych rejonu 

zakwaterowania (podchorążowie, konserwatorzy, inni funkcjonariusze PSP i pracownicy 

Uczelni) w postaci stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa oraz zachowaniem zasad dystansu społecznego, 

e) służba dyżurna powinna reagować na bieżąco w przypadku pozostawienia przez 

podchorążych przedmiotów osobistego użytku w częściach wspólnych. Niedopuszczalne 

jest dotykanie, przemieszczanie, usuwanie, przenoszenie pozostawionego przedmiotu 

bez odpowiedniego zabezpieczenia indywidualnego (maseczka i rękawiczki). 



 
II. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2  

u mieszkańca rejonu zakwaterowania 
 

1. W przypadku zauważenia u siebie objawów, typu uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności 
w oddychaniu, podwyższona temperatura ciała, zanik smaku/węchu lub innych symptomów, 
mogących wskazywać na stan infekcji, jak również w przypadku bliskiego kontaktu z osobą zarażoną 
wirusem SARS-CoV-2, należy niezwłocznie poinformować Oficera Dyżurnego SGSP,  
a w godzinach codziennego rozkładu czasu służby również dowódcę lub zastępcę dowódcy 
kompanii szkolnej.  

2. Oficer Dyżurny SGSP niezwłocznie informuje o tym fakcie powołany Zespół ds. sytuacji 
epidemicznej, który podejmuje decyzję o izolacji danej osoby we wskazanym pomieszczeniu. 

3. W przypadku pojawienia się konieczności zapewnienia izolacji dla większej liczby podchorążych 
decyzję o miejscu odbycia izolacji podejmuje Zespół ds. sytuacji epidemicznej przy uwzględnieniu 
wszelkich dostępnych zasobów lokalowych SGSP. 

4. Izolacji poddaje się, w miarę możliwości lokalowych, także osoby zamieszkujące wspólnie 
w pomieszczeniu z osobą podejrzaną o zarażenie wirusem SARS-CoV-2. 

5. Pomieszczenia mieszkalne i sanitariaty, w których przebywały osoby podejrzane o zarażenie 
wirusem SARS-CoV-2, podlegają dezynfekcji. 

6. Dalsze działania przebiegają zgodnie z dyspozycjami Zespołu ds. sytuacji epidemicznej  

i inspekcji sanitarnej. 


