
Program profilaktyczny „Bezpiecznie w szkole”

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie od 1 września 2020 roku rozpoczęli realizację
programu profilaktycznego Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Bezpiecznie w szkole”.

Celem programu jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na
zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony zdrowia pracowników w czasie pandemii.

Program realizowany jest poprzez wysyłkę do dyrektorów szkół i placówek oświatowych listu intencyjnego, który
zawiera główne założenia przedsięwzięcia oraz zaproszenie do udziału w nim. Kolejnym etapem programu będą
indywidualne spotkania prowadzone przez inspektorów pracy z dyrektorami placówek oświatowych. W trakcie
spotkań upowszechniane będą zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z dokonaniem
prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacją m.in. w związku z pojawieniem się nowych czynników
ryzyka. Wsparciem tych działań będzie również doradztwo PIP w zakresie bezpiecznych warunków pracy,
uzupełnione dystrybucją tematycznych plakatów, prezentujących dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe.





Tekst plakatu Bezpiecznie w szkole

Bezpiecznie w szkole - Dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe

Materiał zawiera podstawowe wytyczne dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.
Realizacja tych zaleceń ma istotny wpływ na ochronę zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.
Więcej informacji na temat profilaktyki zdrowotnej można znaleźć na rządowych stronach internetowych, m.in.:
www.gov.pl/web/koronawirus. Pomoc w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy można uzyskać w
jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, których adresy znajdują się na stronie www.pip.gov.pl.

Dokonanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik biologiczny SARS-COV-2, w przypadkach1.
uzasadnionych możliwością wystąpienia tego czynnika w procesie pracy dla wszystkich rodzajów prac lub
stanowisk pracy (uwzględniając kontakt pracowników z osobami trzecimi), a także określenie i stosowanie
adekwatnych środków ograniczających ryzyko narażenia na czynnik biologiczny SARS-COV-2.
Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganej odległości min. 1,5 m między stanowiskami pracy.2.
Wyposażenie zatrudnionych w środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii (rękawice, maseczki, maski z3.
filtrem, gogle lub przyłbice, fartuchy z długim rękawem, fartuchy foliowe przednie itp.), jeśli zachowanie
odległości 1,5 m między stanowiskami pracy jest niemożliwe.
Zapewnienie pracującym/zatrudnionym środków do dezynfekcji rąk (na bazie alkoholu).4.
Korzystanie ze środków ochrony związanych ze zwalczaniem epidemii (zasłanianie ust i nosa, korzystanie z5.
maseczki/przyłbicy).
Zapewnienie rękawic jednorazowych środków do dezynfekcji rąk osobom trzecim, przebywającym na terenie6.
szkoły.
Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przewidujących wykonywanie pracy zdalnej przez7.
pracujących/zatrudnionych.


