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Dokument zawiera ogólne zasady i reguły, ułatwiające przygotowanie szczegółowych 
procedur postępowania dotyczących wdrożenia skutecznych działań profilaktycznych 
w jednostkach szkolnictwa wojskowego (m.in. uczelnie wojskowe, centra i ośrodki 
szkolenia) z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących, w tym 
zakresie regulacji prawnych.
Zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszym dokumencie stanowią punkt wyjścia 
do tworzenia wewnętrznych procedur w każdym podmiocie uwzględniając jego specyfikę 
oraz uwarunkowania, w jakich funkcjonuje.
Traktując bezpieczeństwo zdrowotne ludzi jako priorytet należy, w przyjmowanych 
procedurach, uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie 
instytucji oraz realizację ich zadań.
Wszystkie decyzje podejmują rektorzy/dyrektorzy/komendanci/szefowie, jako 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo kierowanych podmiotów.

Działając na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 w związku z art. 22a ust. 1 i 2 oraz art. 22 d ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, celem 
zapewnienia właściwego nadzoru sanitarnohigienicznego oraz osłony przeciwepidemicznej 
osób szkolonych i pracowników zalecam:

1. Monitorować bieżącą sytuację epidemiologiczną oraz przestrzeganie procedur 

i wytycznych przez wszystkich zatrudnionych w podmiocie oraz uczestników procesu 
dydaktycznego;

2. Posiadać zdolność, adekwatnie do sytuacji epidemiologicznej do ewentualnego 

odosobnienia osób chorych i podejrzanych o zachorowanie na chorobę zakaźną;
3. Środki ochrony indywidualnej stosować adekwatnie do realizowanych zadań, 

uwzględniając rodzaj i poziom narażenia oraz aktualną sytuację epidemiologiczną;

4. Prowadzić działalność informacyjną i szkolenia w zakresie:

a) występujących zagrożeń epidemicznych;

b) prowadzenia samoobsenwacji oraz samokontroli pod kątem występowania 

objawów chorobowych (podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną);

c) koniecznych przedsięwzięć minimalizujących ryzyko wystąpienia 

zachorowań na choroby zakaźne;

d) przestrzegania reżimu sanitarnohigienicznego oraz obowiązujących 
zakazów, nakazów i ograniczeń;

e) w zakresie wybranych elementów profilaktyki, w tym między innymi 

szczepień ochronnych, zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej, 

stosowania środków dezynfekcyjnych;

f) procedur bezpieczeństwa sanitarnohigienicznego i osłony 

przeciwepidemicznej.
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5. Posiadać procedury bezpieczeństwa sanitarnohigienicznego i osłony 

przeciwepidemicznej oraz zasady postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji 

podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID - 19. 

W przypadku stosowania testów antygenowych postępować zgodnie z aktualnymi 

Rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego w sprawie 

wykorzystania testów wykrywających antygen SARS - CoV-2 w diagnostyce COV1D 

-19 w resorcie obrony narodowej

6. Zapewnić środki do mycia oraz dezynfekcji;

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. Należy 

pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: biurka, słuchawki 

telefonu, klawiatury i myszki, włączniki świateł;

8. Zakwaterowanie i żywienie powinno odbywać się z zapewnieniem właściwych 

warunków sanitarnohigienicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego WP dotyczącymi ochrony 
zdrowia konsumentów w wojskowych obiektach żywienia zbiorowego;

9. Zapewnić wentylację mechaniczną lub grawitacyjną pomieszczeń, stosować stałe 

wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń;
10. Ściśle współpracować z Wojskowymi Inspektorami Sanitarnymi Wojskowych 

Ośrodków Medycyny Prewencyjnej (WIS WOMP) zgodnie z właściwością rzeczową 
i miejscową w zakresie:

a) higieny zakwaterowania:

b) higieny żywienia, żywności i wody;

c) monitoringu, przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń epidemiologicznych ;

d) prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych;

e) przygotowywanych materiałów szkoleniowych i informacyjnych;

f) prowadzenia kompleksowych zabiegów mycia i dezynfekcji.

Ponadto:
1. Nadzór sanitarnohigieniczny i osłonę przeciwepidemiczną sprawuje WIS WOMP 

zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową;

2. W przypadku zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną 

służba zdrowia odpowiedzialna za zabezpieczenie medyczne dokonuje zgłoszenia 
do WIS WOMP właściwego rzeczowo i miejscowo;

3. WIS WOMP wszczyna i prowadzi dochodzenie epidemiologiczne w ognisku 

epidemicznym choroby zakaźnej, przy współudziale zabezpieczającej medycznie 

służby zdrowia - aż do jego skutecznej likwidacji.
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Powyższe wytyczne zostały znowelizowane z uwagi na aktualną sytuację 

epidemiologiczną w zakresie zachorowań na COVID-19. Jednakże mając na uwadze 

zmienny trend zachorowań na COVID-19 powyższe wytyczne mogą ulec zmianie 

adekwatnie do sytuacji epidemiologicznej.

Jednocześnie wycofuję z użycia Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska 

Polskiego z dnia 25 października 2020 r. dotyczące 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.

GŁOWNTINSPEKTOR sanitarny WP 

płk lek. mecl. mgr^'rm.l'nJiiu/zIllcRESIllSid
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