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ZASADY POSTĘPOWANIA W OBIEKTACH SGSP W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 
 

§ 1. 

1. Pracownicy, funkcjonariusze i studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (dalej „SGSP”) mają 

obowiązek zapoznania się i stosowania do wewnętrznych regulacji prawnych, które zostały 

opublikowane na stronie internetowej SGSP oraz są przesyłane w formie elektronicznej, na adres 

służbowych i studenckich skrzynek e-mail.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także zaleceń i wytycznych wydawanych przez 

organy nadzorujące SGSP oraz inne organy funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

właściwe w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2. Informacje są dostępne w szczególności na stronach internetowych: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://gis.gov.pl/kampania/koronawirus-informacje/ 

 

§ 2. 

1. Wszystkim osobom przebywającym na terenie obiektów SGSP zaleca się:  

1) zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób; 

2) poddawanie się pomiarowi temperatury ciała przy wejściach do budynków SGSP; 

3) regularne i częste mycia rąk oraz ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu, zgodnie 

z rozmieszczonymi w obiektach instrukcjami; 

4) unikania gromadzenia się w pomieszczeniach ogólnego użytku, m. in. w korytarzach, przy 

wejściach do budynków i pomieszczeń, łazienkach, pomieszczeniach socjalnych, itp. 

2. Osobom z objawami choroby, w szczególności infekcji dróg oddechowych, nakazuje się poddanie 

izolacji w warunkach domowych oraz niezwłoczny kontakt z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej w celu oceny stanu zdrowia. 

3. Osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub podejrzewają 

u siebie zakażenie, są zobowiązane niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub za pomocą 

służbowej poczty elektronicznej odpowiednio: 

a) w przypadku pracownika/funkcjonariusza - bezpośredniego przełożonego oraz Dział Kadr; 

b) w przypadku studenta - Dziekanat WIBiOL; 

c) w przypadku słuchacza kursów/studiów podyplomowych/innych form kształcenia - Dział 

Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń. 

4. Przebywanie na terenie SGSP interesantów i gości, w okresie obowiązywania epidemii COVID-19, 

należy ograniczyć do wizyt niezbędnych z punktu widzenia funkcjonowania SGSP.  

 

§ 3. 

1. Pracownicy/funkcjonariusze zobowiązani są dodatkowo do: 

1) częstego wietrzenia pomieszczeń, w których przebywają; 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://gis.gov.pl/kampania/koronawirus-informacje/


2) zachowania czystości i higieny stanowiska pracy (m. in. dezynfekcji powierzchni dotykowych, 

takich jak włączniki świateł, powierzchnie użytkowe mebli i urządzeń), szczególnie po 

zakończonym dniu pracy; 

3) ograniczenia osobistych spotkań wewnętrznych, zastępując je kontaktem przy użyciu środków 

komunikacji zdalnej (telefon, e-mail, telekonferencje). Niezbędne spotkania wewnętrzne 

powinny być przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych odległości i środków 

ochrony osobistej. 

 

§ 4. 

Służby dyżurne biur przepustek sprawdzają temperaturę ciała osób wchodzących na teren SGSP - 

w przypadku stwierdzenia temperatury ponad 37,5°C niezwłocznie informują o tym osobę wchodzącą 

oraz Oficera Dyżurnego SGSP. 

 

§ 5. 

1. Mieszkańcy Domu Studenckiego oraz strażacy w służbie kandydackiej, w przypadku 

zaobserwowania u siebie niepokojących objawów lub uzyskania pozytywnego wyniku na obecność 

SARS-CoV-2 zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym odpowiednio Kierownika 

Domu Studenckiego SGSP, Dowódcę Kompani Szkolnej, a następnie poddaniu się czasowemu 

odizolowaniu w wyznaczonym pomieszczeniu. 

2. Kierownik Domu Studenckiego, w razie zaistnienia potrzeby,  wyznaczy pomieszczenia i dostosuje 

je  do warunków, w których będzie można czasowo odizolować osobę potencjalnie zakażoną. 

3. Dowódca Kompani Szkolnej, w razie zaistnienia potrzeby,  wyznaczy pomieszczenia i dostosuje  

je  do warunków, w których będzie można czasowo odizolować osobę potencjalnie zakażoną. 

 

§ 6. 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych SGSP zobowiązani są do zapewnienia pracownikom: 

1) dostępu do  środków dezynfekcyjnych; 

2) nieangażowania pracowników powyżej 60. roku życia oraz przewlekle chorych w bezpośredni 

kontakt z osobami spoza SGSP. 

2. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego odpowiada za: 

1) zapewnienie (zakup) środków ochrony osobistej, środków higienicznych i środków 

dezynfekcyjnych;  

2) wyposażenie miejsc ogólnodostępnych w dozowniki z płynem dezynfekcyjnym oraz 

zapewnienie ich regularnego uzupełniania;  

3) wydanie zakupionych środków, na wniosek zainteresowanego pracownika/funkcjonariusza.  

 


