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Koszalin, 26 października 2020 r.  
 
 

Procedury sanitarnohigieniczne dla Centrum Szkolenia Sił 
Powietrznych w Koszalinie w warunkach stanu epidemii. 

 
Na podstawie : 
 
Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 2 października 2020 roku 
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.  
 
Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego WP z dnia 24 sierpnia 2020 roku 
dotyczących ochrony zdrowia konsumentów w wojskowych obiektach żywienia 
zbiorowego. 
 

• Zapewnienie bezpieczeństwa kadrze, pracownikom / nauczycielom / 
wykładowcom w CSSP : 

 
Do realizacji przez kierowników komórek organizacyjnych : 
 

1. Stanowiska pracy zorganizowane w sposób uwzględniający wymagany 
dystans przestrzenny między pracownikami (minimum 1,5 m) jeśli to 
niemożliwe oddzielone przegrodami – do kontroli przez Szefa WO.  

2. Kadrze i Pracownikom zapewnia się dostęp do środków ochrony 
indywidualnej (maseczki ochronne lub przyłbice, rękawice jednorazowe lub 
preparaty do dezynfekcji rąk) – zaopatrzenie poprzez 17 WOG. Zgłoszenia 
potrzeb do mł. chor. Kopczyńskiego Rafała.  

3. Płyny dezynfekcyjne zlokalizowane są przy wejściach do obiektów,  
w toaletach, w pomieszczeniach socjalnych – do realizacji i kontroli przez 
komendantów budynków.  

4. Stosowanie stałego wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń, 
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zapewnienie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. 
5. Korzystanie przez pracowników z przestrzeni wspólnych w sposób 

ograniczony.  
6. Osłona na usta i nos noszona w miejscach, zgodnie z aktualnym poleceniem 

Komendanta i Szefa Służby Zdrowia oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. 
7. Przestrzeganie procedur i wytycznych przez wszystkich zatrudnionych  

w podmiocie oraz uczestników procesu dydaktycznego.  
8. Zapoznawanie pracowników, służby dyżurne oraz przybywających na 

szkolenie (pierwszy dzień szkolenia) z niniejszymi wytycznymi.  
9. Po zakończeniu dnia pracy dezynfekowanie powierzchni dotykowych takich 

jak: słuchawki telefonu, klawiatura, myszki, włączniki świateł, biurka – 
szczególnie, gdy są one używane przez kilka osób. Stanowiska pracy mają 
pozostać czyste i higieniczne. Do tego celu używać dostępnych na terenie 
CSSP środków dezynfekcyjnych przy zachowaniu ostrożności wobec 
sprzętu. W proces zaangażowane są firmy sprzątające wyodrębnione przez 
17 WOG.      

10. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo każdy myje ręce, wodą z mydłem  
i dezynfekuje, zgodnie z zasadami instrukcji mycia/dezynfekcji rąk. Czynność 
tę powtarza się regularnie w ciągu dnia pracy. 

11. Kontakty zawodowe na terenie CSSP priorytetowo wykonuje się poprzez 
telefon, internet, milnet.  

  
• Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach dydaktycznych dla osób 

szkolonych: 
 

1. Na zajęcia udają się wyłącznie zdrowe osoby, bez objawów chorobowych 
również sugerujących COVID-19. Nie mogą w nich uczestniczyć szkoleni  
i wykładowcy oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, przebywają w domu  
z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo 
sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych – do 
kontroli przez Dowódców Ośrodków, Kierowników Cykli.   

2. Przy wchodzeniu na teren CSSP realizowane są pomiary temperatury, 
wypełniane ankiety dotyczące objawów chorobowych, kontaktu z SARS   
CoV-2 i pobytu za granicą. W przypadkach wątpliwych o wejściu na teren 
decyduje Szef Służby Zdrowia CSSP.  
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3. Możliwość gromadzenia się podczas wchodzenia do sal wykładowych oraz 
innych pomieszczeń dydaktycznych jest ograniczana – do kontroli przez 
prowadzących zajęcia.  

4. Na drzwiach wejściowych pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia 
zajęć stacjonarnych znajdują się informacje o maksymalnej ilości osób 
mogących przebywać wewnątrz zgodnie z dystansem minimum 1,5 metra 
między szkolonymi – do realizacji przez kierowników cykli.  

5. Czekając na wejście na zajęcia oraz w trakcie wchodzenia do sali, szkoleni 
zachowują odstęp 1,5 m oraz mają zasłonięte usta i nos (maseczka 
jednorazowa, wielorazowa lub przyłbica) – do kontroli przez prowadzących 
zajęcia.  

6. W pomieszczeniu szkoleniowym przebywają tylko szkoleni i pracownicy, bez 
osób postronnych - do kontroli przez prowadzących zajęcia.  

7. Na terenie całego obiektu dydaktycznego, w którym odbywają się zajęcia 
obowiązuje zasada zakrywania nosa i ust. Po rozpoczęciu zajęć  
i zachowaniu dystansu 1,5 metra między szkolonymi, szkolonymi  
i prowadzącym zajęcia, możliwe jest odsłonięcie nosa i ust - do kontroli przez 
prowadzących zajęcia. 

8. W przypadku zajęć m.in.: laboratoryjnych, ćwiczeń, stanowiska pracy 
zorganizowane są w taki sposób, aby zapewnić 1,5 metrowy odstęp 
pomiędzy szkolonymi lub zmniejszyć liczebność grupy lub, jeśli to możliwe, 
oddzielić poszczególne stanowiska przegrodami – do realizacji przez 
prowadzących zajęcia.  

9. Szkoleni korzystają z własnych przyborów niezbędnych do sprawnej  
i skutecznej realizacji zajęć. W przypadku korzystania z wspólnych 
przedmiotów konieczna jest ich dezynfekcja lub zaleca się stosowanie 
przedmiotów jednorazowych. Niedopuszczalne jest używanie jednej maski 
przez kilka osób  - do kontroli przez prowadzących zajęcia. 

10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się instrukcje 
dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania  
i zakładania maseczki a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji –
instrukcje dezynfekcji rąk - do realizacji przez komendantów budynków.   

11. Sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych pozostają w dostępności, 
monitorowane jest wykonywanie prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 
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włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania 
posiłków - do realizacji przez szefów poddziałów i komendantów budynku.  

12. Ograniczenie używania urządzeń aktywowanych dotykiem. 
13.  Korzystanie z wieszaków wielokołkowych pozostaje zawieszone, 

szczególnie w miejscach ogólnodostępnych. Szkoleni okrycia wierzchnie 
przetrzymują na oparciach krzeseł. 

14. Ilość osób przebywających w toaletach, łaźniach, ubikacjach jest 
ograniczona; liczba osób wewnątrz odpowiada ilości umywalek/prysznicy.  
W/w informacje tekstowe znajdują się przy wejściu – do realizacji przez 
szefów poddziałów i komendantów budynków.  

15. Bieżąca dezynfekcja sal szkoleniowych, ubikacji, przestrzeni wspólnych jest 
realizowana przy współudziale firm sprzątających. 

 
• Zapewnienie bezpieczeństwa zakwaterowania dla osób szkolonych: 

  
1. W pokojach wieloosobowych rozmieszczenie łóżek w odległości co najmniej 

1 m, bez piętrowania. W każdym pokoju dozownik ze środkiem 
dezynfekcyjnym do rąk. Dostęp do wody zdatnej do spożycia, na pododdziale 
– do realizacji przez szefów poddziałów. W trakcie pobytu na zajęciach 
pomieszczenia bytowe żołnierzy wietrzyć – do kontroli przez służby dyżurne 
poddziału.   

2. Sprzęt i środki do codziennych prac porządkowych dostępne na pododdziale, 
bieżąca dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników 
światła, uchwytów, powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach 
socjalno-kuchennych wykonywana regularnie.  

3. W budynku numer 1, 2, 3, 60, 79, w kompleksie Dąbki wyznaczono 
pomieszczenia, w których będzie można odizolować osobę w przypadku 
zgłoszenia objawów chorobowych – do realizacji przez komendantów 
budynku.  

4. Zespół pomieszczeń w budynku numer 5 kompleks Koszalin pozostaje  
w gotowości do tymczasowej izolacji przeciwepidemicznej.  

5. Zakaz odwiedzin w miejscach zakwaterowania. 
6. Apele w pododdziałach prowadzone z zakrywaniem ust i nosa wśród 

szkolonych. Prowadzący apel z zachowaniem dystansu 1,5 m – do kontroli 
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przez dowódców ośrodków.  
7. Maksymalna liczba osób, które mogą przebywać jednocześnie  

w ogólnodostępnych miejscach, takich jak kuchnia na pododdziale, sala 
nauki, sala TV zostaje ograniczona zgodnie z dystansem 1,5 metra oraz 
zakrywaniem nosa i ust – do kontroli przez dowódców ośrodków.  

   
• Zapewnienie bezpieczeństwa żywienia zbiorowego dla osób 

szkolonych: 
Realizowane zgodnie z Zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego WP 
z dnia 24 sierpnia 2020 roku dotyczącymi ochrony zdrowia konsumentów  
w wojskowych obiektach żywienia zbiorowego - realizator 17 WOG. 

 
1. Przed wejściem na stołówkę szkoleni myją ręce z mydłem oraz dezynfekują 

płynem - do kontroli przez dowódców pododdziałów. 
2. Obowiązuje zakrywanie nosa i usta w trakcie oczekiwania na pobranie 

posiłku oraz podczas przemieszczania się po budynku stołówki. Odkrywanie 
nosa i ust tylko na czas spożywania posiłku - do kontroli przez dowódców 
pododdziałów. 

3. Wydawanie posiłków uregulowane jest harmonogramem z podziałem na 
grupy, uwzględniającym w/w zalecenia – do kontroli przez dowódców 
pododdziałów.  

 
• Zapobieganie szerzeniu się choroby – podejrzenie zakażenia 

koronawirusem lub wystąpienia objawów chorobowych COVID – 19: 
 
Wytyczne dla pracowników i kadry  : 
 

1.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie 
przychodzić do pracy , skontaktować się z lekarzem POZ, w razie potrzeby 
Pogotowiem Ratunkowym. Poinformować przełożonego o sytuacji. 

2. Zaleca się śledzenie bieżących informacji www.gov.pl/web/koronawirus. 
3. Informować WOMP Gdynia o przypadkach pacjentów SARS CoV-2 

dodatnich. Meldować o sytuacji epidemiologicznej w systemach służb 
dyżurnych.  
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Do realizacji przez biuro przepustek, służby dyżurne: 
 

4. W momencie przybycia, szczególnie szkoleni oraz osoby spoza 
pracowników Centrum, podlegają pomiarowi temperatury i wypełnieniu 
ankiety. W przypadku którejkolwiek odpowiedzi „tak” w ankiecie lub 
stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (kaszel, złe samopoczucie, trudności 
w oddychaniu, gorączka 38-39 st.C, nagła utrata węchu lub smaku) osoba 
nie wchodzi na teren CSSP. Otrzymuje zalecenie zgłoszenia się do SOR 
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie transportem własnym lub zostaje 
wezwane Pogotowie Ratunkowe. Informację przekazać do Szefa Służby 
Zdrowia CSSP.   

5. Przeprowadza się rutynowe sprzątanie obszaru, w którym przebywała  
w/w osoba, dezynfekowanie powierzchni dotykowych. 

6. W przypadku stwierdzenia dodatniego pacjentka SARS CoV-2 na terenie 
CSSP, postępowanie zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS WP, MZ i 
zaleceniami WOMP Gdynia.  

7. Szef Służby Zdrowia CSSP w porozumieniu z Inspektorem Sanitarnym 
WOMP-Gdynia przeprowadzi dochodzenie epidemiologiczne w ognisku 
zakażenia . 

 
Opracował: 

 
SZEF SEKCJI  - SZEF SŁUŻBY ZDROWIA 

mjr lek. Aleksander SMULSKI 
 
 
  


