
Jednolity zbiór procedur zapobiegania zagrożeniom epidemicznym w Zakładzie 
Poprawczym w Nowem  

/zawiera zapisy wszystkich dotychczas wydanych zarządzeń i procedur/  
 
 
1. Z ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZAKŁADU POPRAWCZEGO W NOWEM NR 24/21 z dnia 18 lutego 

2021r. w sprawie organizacji ruchu osób i pojazdów oraz procedury pracy na monitoringu  
i posterunkach ochrony/  

 realizacja przestrzegania procedur przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym spoczywać 
będzie na pracowniku pełniącym służbę na posterunku stałym.  

 Wpuszczając osoby z zewnątrz przez administrację, przestrzega zasad sanitarnych wedle 
obowiązującej procedury.  

 Nie wpuszcza za pomocą domofonu, tylko udaje się do wejścia w środkach ochrony osobistej, 
gdzie po otwarciu drzwi mierzy temperaturę i nakazuje obowiązek dezynfekcji rąk i wpisanie 
się na listę osób wchodzących.  

 

2. Z Procedury zapobiegania zarażeniom epidemicznym w Zakładzie Poprawczym  
w Nowem z dnia 09.09.2020r.  
 Wszyscy pracownicy zakładu, wychowankowie i osoby przybywające na teren Zakładu są 

zobowiązane do przestrzegania podstawowych zasad higieny, dezynfekcji rąk  
i bezwzględnego przestrzegania procedury.  

 Wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu na teren Zakładu osobom:  
 z objawami chorobowymi mogącymi wskazywać na zarażenie epidemiczne, w tym 

koronawirusem (kaszel, duszności, temperatura powyżej 38 st. C),  
 osobom przebywającym na kwarantannie lub obserwacji/izolacji.  

 Osoby wchodzące, przy wejściu dezynfekują ręce, dokonują pomiaru temperatury zapisując jej 
wynik na liście. W przypadku wystąpienia różnicy wyniku temperatury od normy natychmiast 
zdalnie informują o tym pracownika ochrony lub telefonicznie bezpośredniego przełożonego, 
który podejmuje konieczne działania.  

 Dokonanie ponownego pomiaru temperatury następuje po upływie 5 minut.  

 W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury osoba nie zostaje wpuszczona na teren 
Zakładu/nie przystępuje do pracy i następuje powiadomienie służb epidemicznych,  

 Osoby z zewnątrz mogą wejść/wjechać na teren Zakładu tylko jeśli są zabezpieczone w środki 
ochrony osobistej (maseczka/przyłbica).  

 Listy i paczki dostarczane do Zakładu przyjmuje pracownik zabezpieczony w środki ochrony 
osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki jednorazowe), poddaje je dezynfekcji:  

 listy pozostają przez 1 godzinę w wydzielonym, odrębnym pomieszczeniu, po czym postępuje 
się wg stosownych procedur,  

 paczki pozostają przez okres 24 godzin w wydzielonym, odrębnym pomieszczeniu, po czym 
postępuje się wg stosownych procedur. 

 
3. Z ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZAKŁADU POPRAWCZEGO W NOWEM NR 52/Z/20 z dnia 14 

października 2020r. w sprawie bezwzględnego stosowania zapisów procedur dotyczących 
zapobiegania zarażeniom epidemicznym.  

 Szczególną uwagę należy zwrócić przy zachowaniu zasad zapobiegania zarażeniom przy 
wejściu osób na teren Zakładu.  

 Zobowiązuję wszystkich pracowników otwierających drzwi i bramy, w szczególności 
pracowników ochrony Zakładu, do każdorazowego stosowania środków ochrony osobistej: 
maseczki, przyłbice, rękawice ochronne lub/i dezynfekcja rąk.  



 Przy każdym kontakcie z wychowankami przebywającymi w izbach przejściowej i chorych 
zobowiązuję pracowników ochrony do stosowania każdorazowo środków ochrony osobistej: 
maseczki, przyłbice, rękawice ochronne lub/i dezynfekcja rąk.  

 Po każdym pobycie w toalecie wychowanka przebywającego w izbie przejściowej i chorych 
nakazuję pracownikowi ochrony nakazanie wychowankowi dezynfekcji rąk płynem 
dezynfekcyjnym pozostającym na wyposażeniu dyżurki izb przejściowej i chorych.  

 

4. Z ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZAKŁADU POPRAWCZEGO W NOWEM NR 35/Z/20 z dnia 
22.05.2020r. w sprawie odwiedzin wychowanków przez osoby z zewnątrz Zakładu.  

 osoby z niepokojącymi objawami chorobowymi nie zostaną wpuszczone na teren Zakładu. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik Zakładu, 

 przy wejściu do Zakładu odwiedzający są zobowiązani do dezynfekcji rąk, poddaniu się badaniu 
temperatury i jej zapisu przez pracownika Zakładu na liście gości oraz używaniu osobistych 
rękawiczek jednorazowych i maseczek lub przyłbic na terenie całego Zakładu, 

 odległości pomiędzy osobami w sali odwiedzin nie mogą być mniejsze niż 2 metry, 

 podczas odwiedzin nie ma możliwości palenia wyrobów tytoniowych, 

 rzeczy przywiezione przez odwiedzających dla wychowanka mają zostać poddane dezynfekcji 
przez okres 24 godzin, a następnie sprawdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

 po każdorazowych odwiedzinach wszystkie użytkowane sprzęty i pomieszczenia /stoły, krzesła, 
klamki oraz toalety/ zostaną poddane dezynfekcji przez strażnika.  

  
5. Z PROCEDURY ODWIEDZIN WYCHOWANKA W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W NOWEM z dnia 09 

września 2020r. /uzupełnionej o zalecenia związane z zapobieganiem epidemicznym/  

 Przed wejściem odwiedzających na parter budynku administracyjnego pracownik ochrony 
sprawdza i ewentualnie zamyka wszystkie pozostałe pomieszczenia, w tym toaletę.  

 Odwiedzający mogą skorzystać z toalety tylko na parterze budynku administracji po zgłoszeniu 
i jej otwarciu przez pracownika ochrony.  

 Wychowanek pod opieką strażnika może skorzystać z toalety tylko w piwnicy budynku 
administracyjnego.  

 
6. Z PROCEDURY UDZIELANIA NIELETNIM NAGRODY - URLOP/PRZEPUSTKA W ZAKŁADZIE 

POPRAWCZYM W NOWEM z dnia 13 listopada 2020r. /uzupełniona o elementy zapobiegania 
zarażeniom epidemicznym/  

 Analiza sytuacji epidemicznej w regionie urlopu, przepustki i weryfikacja najbliższego 
otoczenia, w którym wychowanek ma przebywać pod kątem ryzyka zakażenia oraz 
potwierdzenie przez lekarza dobrego stanu zdrowia – wykonuje wychowawca prowadzący  
i lekarz, forma dokumentacji: notatka i zaświadczenie lekarskie.  

 
7. ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZAKŁADU POPRAWCZEGO W NOWEM NR 56/Z/20 z dnia 03 listopada 

2020r. w sprawie bezwzględnego stosowania procedur zapobiegania zarażeniom epidemicznym.  
Informuję o wprowadzeniu zasady zera tolerancji dla postępowań niezgodnych z procedurami 
zapobiegania zarażeniom epidemicznym przez pracowników Zakładu, oraz dodatkowo 
zobowiązuję pracowników Zakładu do:  

 stosowania się do zasad reżimu sanitarnego podczas podróży zbiorowych do i z pracy,  
 ograniczenia kontaktów z innymi osobami w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń.  

 

 

Nowe, dnia 24 marca 2021r.  
 


