
ZASADY ORGANIZACJI PRACY W POWIATOWYM OŚRODKU DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH  

W OKRESIE PANDEMII 

 

ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE OŚRODKA: 

1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku PODNiDM w Pabianicach są zobowiązane  

do zdezynfekowania rąk oraz zasłaniania nosa i ust przez cały czas trwania wizyty w Ośrodku. 

2. W sekretariacie Ośrodka wraz z Interesantem nie mogą przebywać osoby trzecie,  

chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy. 

3. W trakcie obsługi Interesanta pracownik Ośrodka zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust  

oraz zachowania, co najmniej 1,5 metra odległości. 

4. Interesantowi zabrania się samodzielnego przemieszczania się do innych miejsc i pomieszczeń,  

niż umówione stanowisko obsługi. 

5. Interesanci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1. 

6. Oświadczenie będzie przechowywane przez okres 14 dni od dnia wypełnienia. Po upływie tego 

czasu będzie niszczone. 

7. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób z objawami wskazującymi  

na infekcję dróg oddechowych, tj: powyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, 

kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie zmęczenia, brak apetytu. 

8. Na terenie Ośrodka obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona ust i nosa 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust. 

9. Przy wyjściu z Ośrodka znajduje się pojemnik, do którego należy wyrzucać jednorazowe rękawiczki 

i maseczki. 

10. W każdej sali szkoleniowej Ośrodka dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk  

oraz numer telefonu do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH: 

1. Dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń w trybie: 

a) tradycyjnym 

b) hybrydowym 

c) zdalnym 

2. W szkoleniach/konsultacjach indywidualnych mogą uczestniczyć nauczyciele bez objawów 

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy zamieszkujący z nimi domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 



3. Nauczyciele biorący udział w szkoleniach/konsultacjach indywidualnych zobowiązani są  

do zdezynfekowania rąk przed wejściem do sali dydaktycznej, zakrywania nosa i ust oraz zachowania 

dystansu minimum 1,5 m. 

4. Każdy uczestnik szkolenia/konsultacji indywidualnej zobowiązany jest posiadać maseczkę  

oraz własne przybory do notatek (notes, długopis). 

5. Pracownicy obsługi zobowiązani są do dezynfekcji sali szkoleniowej, pomocy dydaktycznych  

oraz wietrzenia sal przed każdym szkoleniem/konsultacją indywidualną 

6. Prowadzący szkolenie zobowiązany jest w czasie przerwy w szkoleniu do przewietrzenia sali  

i odkażenia stolików. 

7. Materiały szkoleniowe będą przesyłane uczestnikom drogą elektroniczną. 

8. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w formie zdalnej, telefonicznej lub tradycyjnej. 

10. Na konsultację indywidualną można umówić się telefonicznie, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub sekretariatu PODNiDM w Pabianicach.   

  

11. W konsultacjach stacjonarnych uczestniczą tylko osoby wcześniej umówione. 

12. Uczestnicy konsultacji/szkoleń w trakcie ich trwania nie kontaktują się z pracownikami 

administracji i obsługi. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:  

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren PODNiDM w Pabianicach. 

Powinna zgłosić się jak najszybciej do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, 

poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 lub 112.  

2. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  

w Pabianicach.  

95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12 

Telefony kontaktowe: 

42 215 27 76 

42 215 35 89 

Telefon alarmowy: 

+48 605 880 220  

3. O powyższym fakcie należy poinformować Dyrektora PODNiDM w Pabianicach.  

4. W razie konieczności Dyrektor lub osoba zastępująca może zlecić inne działania nieujęte w ww. 

zasadach organizacji pracy lub dokonać ich modyfikacji. 

  



Załącznik nr 1 

 

……………………….., dnia ……..……… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a …………..……………………………….…………………..………..  

numer telefonu kontaktowego …………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że: 

1) nie miałem/am i nie mam żadnych widocznych objawów ani potwierdzonego 
odpowiednim badaniem pozytywnego wyniku testu na obecność w organizmie wirusa 
COVID-19, 

2) nie jestem w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 
3) nie zamieszkuję z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji  

lub kwarantannie, 
4) zobowiązuję się powiadomić PODNiDM w Pabianicach natychmiast w przypadku 

zauważenia u mnie lub którejkolwiek z osób, z którą mam styczność, objawów 
zakażenia wirusem Covid-19 lub stwierdzenia zakażenia wirusem Covid-19. 

 

 

 …………………………………… 

                                                             czytelny podpis 

 

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Kazimierza 

8, REGON 100313150, NIP 729-261-54-49, adres poczty elektronicznej: podn@podn-pabianice.pl Inspektor ochrony danych 

osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: 

iod2@synergiaconsulting.pl tel:(+48) 693 337 954 

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania 

się pandemii wywołanej wirusem Covid-19, w szczególności w celu poinformowania odpowiednich organów państwa  

o osobach odwiedzających PODNiDM w Pabianicach, w przypadku zagrożenia zainfekowania wirusem oraz poinformowania 

tych osób o zaistniałej sytuacji zagrożenia. 

Dane przetwarzane będą na podstawie, w zakresie i przez czas wskazany w obowiązujących przepisach dotyczących 

zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii wywołanej wirusem Covid-19.  

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo  

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi  

do Organu Nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane 

kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie. 


