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Zarządzenie nr 1 
Dyrektora Niepublicznej Placówki

Kształcenia Ustawicznego „Globlife”
z dnia 1 października 2020 r.

W sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Placówki w okresie zagrożenia zaka-
żeniem wirusem SARS-CoV-2.

§ 1.

W czasie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wszystkich pracowników oraz 
uczniów Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „Globlife” obowiązują 
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy realizowane w obowiązującym reżimie 
sanitarnym.
W okresie pandemii obowiązują dodatkowo szczególne wymogi bezpieczeństwa 
określone niniejszym zarządzeniem.

§ 2.
Zasady bezpieczeństwa w Placówce obejmujące pracownie techniczne oraz 
powierzchnie ogólnodostępne (np. hole, korytarze, toalety):

1) Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce oraz założyć rękawiczki
i maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta,

2) W pracowniach technicznych oraz przestrzeniach wspólnych budynków Placówki 
(np. hole, korytarze, schody, toalety itp.) znajdujących się na terenach objętych strefą 
żółtą i czerwoną należy założyć maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta.

3) Przed wejściem do sal pracownicy i uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę.

4) Należy ograniczyć gromadzenie się podczas wchodzenia do sal wykładowych
oraz innych pomieszczeń dydaktycznych. 

5) Zaleca się, aby z windy korzystały osoby z oczywistymi wskazaniami np.
niepełnosprawność, ciąża, przewóz ciężkich materiałów.

6) Drzwi (niebędące drzwiami przeciwpożarowymi), do wszystkich pomieszczeń
po których poruszają się uczniowie i pracownicy, o ile to możliwe, powinny być 
otwarte.

7) Biorąc pod uwagę, że wirus SARS-CoV-2 szczególnie łatwo rozprzestrzenia się 
w pomieszczeniach zamkniętych oraz przy dłuższej ekspozycji zbiorowej, w celu
zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, zaleca się organizację zajęć 
w pomieszczeniach zapewniających regularne ich wietrzenie pomiędzy zajęciami.

8) Używany podczas zajęć lub pracy sprzęt powinien być regularnie dezynfekowany.
Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Ważne
jest rzetelne przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń.

§ 3.
Dodatkowe zasady bezpieczeństwa:

1) Pracownicy i uczniowie powinni być poinstruowani odnośnie zasad dotyczących
reżimu sanitarnego podczas realizacji zajęć lub prac. Powinni być oni dodatkowo
pouczeni przez przełożonych o konieczności przestrzegania wszelkich zasad bhp 
i ppoż.

2) Nie mogą podejmować pracy oraz uczestniczyć w zajęciach pracownicy i uczniowie,
którzy:
a) są chorzy na COVID-19,
b) przebywają w domu z osobą, która otrzymała z Inspekcji Sanitarnej decyzję
o konieczności odbycia kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych,
c) są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych na podstawie decyzji
właściwej Inspekcji Sanitarnej,
d) po zmierzeniu temperatury uzyskają wynik co najmniej 38°C.

3) Osoba, która w ostatnich 10 dniach miała kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-
-CoV-2 (interakcja bezpośrednia) powinna być niezwłocznie skierowana przez przeło-
żonego do tymczasowej pracy zdalnej oraz powinna skontaktować się z najbliższą
stacją sanitarno-epidemiologiczną.

4) W przypadku czynności, wymagających bezpośredniego kontaktu z inną osobą:
a) pracownicy i uczniowie powinni zostać poinformowani, że wszystkie czynności
należy wykonywać ze szczególną starannością, stosując dostępne środki ochrony
osobistej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ust i nosa,
b) przystępując do pracy zaleca się przestrzegania procedur obowiązujących 
w Placówce.

5) Jeżeli wykonywana praca wiąże się z kontaktami bezpośrednimi z innymi osobami,
do środków ograniczających prawdopodobieństwo zarażenia wirusem SARS-CoV-2
należą:
a) praca w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się
bezpośrednio ze sobą pracowników,
b) ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu do minimum,
c) stosowanie środków ochrony indywidualnej.
6) Zaleca się rezygnację z organizowania spotkań wymagających fizycznej obecności
osób. Powinny być one zastąpione przez tele lub wideokonferencje.

§ 4.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w miejscu 
pracy lub nauki:
1) Jeżeli pracownik lub uczeń posiada niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy 
niezwłocznie odsunąć go od pracy lub nauki, odizolować w przygotowanym do tego 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 

2-metrowej odległości od innych osób.

2) W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy medycznej, pracownik lub 
uczeń powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzy-
-stać z teleporady medycznej.

3) W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunko-
we.

§ 5.

1. Pracownik oraz uczeń zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dyrek-
tora telefonicznie lub mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem 
SARS-CoV-2 lub skierowaniu na kwarantannę. Telefon 508-098-077 
e-mail:sekretariat@szkola-grafiki.pl
 

§ 6.

1. W związku z obostrzeniami regionalnymi obowiązującymi od 3 października 2020
roku, wprowadza się ograniczenie w zakresie bezpośredniego dostępu osób trzecich
do obiektów Uczelni, znajdujących się na terenach objętych strefą żółtą i czerwoną.
W strefie żółtej i czerwonej dostęp do budynków Uczelni jest możliwy dla osób trze-
cich w wyjątkowych sytuacjach; po wcześniejszym uzgodnieniu (w formie mailowej
lub telefonicznej), z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.

2. Powyższe nie dotyczy działań służb alarmowych (np. pogotowie ratunkowe, pogo-
towie gazowe, energetyczne itp.).

3. W strefie czerwonej zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie zdalnej.

4. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycz-
nych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika
możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod 
i technik.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „Globlife”
Cyprian Faron
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pracy lub nauki:
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cich w wyjątkowych sytuacjach; po wcześniejszym uzgodnieniu (w formie mailowej
lub telefonicznej), z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych.

2. Powyższe nie dotyczy działań służb alarmowych (np. pogotowie ratunkowe, pogo-
towie gazowe, energetyczne itp.).

3. W strefie czerwonej zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie zdalnej.

4. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycz-
nych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika
możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod 
i technik.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego „Globlife”
Cyprian Faron
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