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Wytyczne bezpieczeństwa 

obowiązujące w trakcie przebywania w KSAP 

dla uczestników, trenerów i obsługi projektu SYNERGIA 

 

SYNERGIA - Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla 

z Europy Środkowej i Wschodniej, realizowanego przez KSAP w partnerstwie ponadnarodowym 

z Institute of Public Administration (IPA, Bułgaria), National University of Public Service (NUPS, 

Węgry) oraz Latvian School of Public Administration (LSPA, Łotwa), w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV, Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.   

 

Na podstawie:  

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, Poz.964, w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii,  

• Zarządzenia nr 10/2020 Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 28 maja 2020 roku 

w sprawie bezpiecznego wykonywania pracy oraz przebywania osób w budynku Krajowej 

Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego w sposób ograniczający ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2, 

• wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 

• wytycznych Ministerstwa Rozwoju. 

 

  

1.  Cel wytycznych  

 

Celem niniejszych wytycznych jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny uczestnikom zajęć organizowanych przez KSAP w ramach projektu 

SYNERGIA, w czasie epidemii COVID-19.  

 

2. Dostępność informacji i odpowiedzialność 

 

1) Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z wytycznymi poprzez umieszczenie wytycznych na 

platformie e-learningowej projektu Synergia oraz na stronie internetowej projektu SYNERGIA. 

2) Uczestnicy zajęć, prowadzący zajęcia oraz pracownicy odpowiedzialni za realizację projektu 

mają obowiązek przestrzegania zasad higieny, zgodnie z niniejszymi wytycznymi, oraz dbania 

o bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i urządzeń.  

 

3. Zasady ogólne  

 

W zajęciach nie mogą wziąć udziału osoby, które: 

1) miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt  

z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym), 

2) pracowały lub przebywały jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono 

pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, 

3) mają objawy choroby, takie jak: gorączka, kaszel, duszności. 
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4. Bezpieczeństwo w przestrzeni wspólnej 

 

1) Przy wejściu na teren KSAP oraz przy salach, w których odbywać będą się zajęcia, 

w oznaczonych miejscach znajduje się płyn dezynfekujący, którym należy dezynfekować 

dłonie przy wejściu do i wyjściu z KSAP (sali).  

2) Osoby wchodzące do budynku KSAP mogą zostać poddane bezdotykowemu pomiarowi 

temperatury.  

3) Osoby wchodzące do budynku KSAP zobowiązane są do zabezpiecza nosa i ust maseczką 

lub/i przyłbicą.  

4) Zaleca się korzystanie z co drugiego miejsca w szatni.  

5) Z windy może jednocześnie korzystać tylko jedna osoba. Ograniczenie nie dotyczy 

oczywistych wskazań ze względu na ograniczenia ruchowe. 

6) W salach należy zachować bezpieczną odległość, co najmniej 1,5 metra między osobami.  

7) W czasie zajęć, przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 metra, nie ma obowiązku 

zakrywania nosa i ust.  

 

UWAGA! 

Prosimy o: 

• niepodawanie ręki na powitanie,  

• unikanie dotykania oczu, nosa i ust,  

• zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.  

 

5. Dezynfekcja przestrzeni wspólnej 

 

1) Sale szkoleniowe dezynfekowane są po każdym dniu zajęć. 

2) Codziennie dezynfekowane są wszelkie urządzenia w częściach wspólnych, w szczególności 

w: szatniach, toaletach, korytarzach, windach, na recepcji oraz klamki drzwi i poręcze. 

 

6. Korzystanie z toalet 

 

1) Prosimy o przestrzeganie ograniczeń liczby osób w przestrzeni wspólnej w toaletach. Na 

drzwiach wejściowych umieszczone są informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą 

znajdować się wewnątrz. 

2) W toaletach dostępny jest płyn dezynfekujący  

 

7. Postępowanie w przypadku podejrzenia u uczestnika, trenera lub obsługi projektu 

zakażenia koronawirusem COVID-19 

 

1) Należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń pracowników KSAP. 

2) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak:  

• uporczywy kaszel,  

• złe samopoczucie,  

• trudności w oddychaniu,  

uczestnik zajęć, trener bądź pracownik obsługujący projekt zostanie odizolowany i 

poinstruowany o konieczności jak najszybszego  zgłoszenia się do najbliższego oddziału 

zakaźnego, w celu konsultacji z lekarzem. Może udać się tam transportem własnym lub 

zadzwonić pod numer 999 albo 112. 

3) W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 uczestnik zajęć, trener bądź 

pracownik obsługujący projekt jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie KSAP, 

kierując informację na adres: synergia@ksap.gov.pl. 
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