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Zarządzenie Nr 44/2022 
z dnia 11.05.2022 r. 

 
Dyrektora Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II  

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach  

 
 
w sprawie: zasad obowiązujących wszystkie osoby przebywające w budynkach GCZD w aktualnym 

reżimie sanitarnym związanym z wystąpieniem przypadków zakażenia SARS-CoV-2  
 

Na podstawie:  
1. § 11 ust. 2 Statutu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nadanego Zarządzeniem Nr 14/2019 z dnia 
21.01.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z późn. zm. 

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022, poz. 679), zmienionego Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022, poz.928) 

 
 
Niniejszym zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 do odwołania 

utrzymuję nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach GCZD przy uwzględnieniu 
zasad określonych w następnych punktach. 

2. Osoby niebędące pracownikami Szpitala, mogą wejść do budynku Szpitala i poruszać się po nim wyłącznie 
z zakrytymi ustami i nosem, przy pomocy maseczki zachowując przy tym odległość nie mniejszą niż 1,5 m 
od każdej innej osoby. 

3. Przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni pacjenta/uprawnieni opiekunowie faktyczni pacjenta 
przebywający na terenie Szpitala z pacjentem, zobowiązani są bezwzględnie do zakrywania ust i nosa, przy 
pomocy maseczki podczas poruszania się w przestrzeni ogólnodostępnej budynku Szpitala tj. kancelaria, 
sekretariaty, korytarze, klatki schodowe, hole, windy itp. oraz w sytuacji, w której w tym samym 
pomieszczeniu, poza nią i pacjentem przebywa inna osoba np. z personelu medycznego. 

4. Wszystkie osoby zatrudnione w GCZD niezależnie od podstawy zatrudnienia, zobowiązane są 
bezwzględnie do zakrywania ust i nosa podczas poruszania się w przestrzeni ogólnodostępnej budynku 
Szpitala tj. kancelaria, sekretariaty, korytarze, klatki schodowe, hole, windy itp. 

5. Pracownicy i osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną świadczący pracę w komórkach 
organizacyjnych działalności podstawowej przy i podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom lub 
w sytuacji, w której w pomieszczeniu przebywają co najmniej dwie osoby oraz osoby świadczące pracę 
w Centralnej Sterylizacji, zobowiązane są bezwzględnie do zakrywania ust i nosa oraz w miarę możliwości 
zachowując przy tym odległość nie mniejszą niż 1,5 m od każdej innej osoby przebywającej w tym samym 
pomieszczeniu. 

6. Pracownicy i osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną, świadczące pracę w komórkach 
organizacyjnych działalności administracyjnej, technicznej i obsługi Szpitala, w sytuacji, w której w danym 
pomieszczeniu przebywają co najmniej dwie osoby zobowiązane są do zakrywania ust i nosa, zachowując 
przy tym odległość nie mniejszą niż 1,5 m od każdej innej osoby przebywającej w tym samym 
pomieszczeniu. 

7. Pracownicy i osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną, które świadczą pracę jednoosobowo tj. 
przebywają same w pomieszczeniu/pokoju, zobowiązane są bezwzględnie do zakrywania ust i nosa 
podczas bezpośredniego kontaktu z inną osobą, zachowując przy tym odległość nie mniejszą niż 1,5 m od 
każdej innej osoby przebywającej aktualnie w tym samym pomieszczeniu. 

8. Członkowie Rady Społecznej Szpitala, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas posiedzeń, 
zachowując przy tym odległość nie mniejszą niż 1,5 m od każdej innej osoby przebywającej aktualnie w tym 
samym pomieszczeniu. 
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9. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy: 
a. dzieci do ukończenia 5. roku życia, 
b. osób nie będących pracownikami Szpitala, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu 

całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej 
w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub 
odkryciu ust lub nosa, 

c. osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, 
układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia. 

d. hospitalizowanych pacjentów Szpitala, z zastrzeżeniem, że jeżeli poruszają się oni w przestrzeni 
ogólnodostępnej Szpitala, a stan zdrowia im na to pozwala, wówczas powinni na czas 
przebywania poza oddziałem mieć zakryte usta i nos, przy pomocy maseczki. 

 
§ 2 

1. Pracownicy i osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną świadczące pracę w komórkach 
organizacyjnych działalności podstawowej przy i podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom 
zobowiązani są nosić jednorazowe maseczki. W innych sytuacjach, stosownie do § 1 ust. 4, zobowiązani są 
bezwzględnie do zakrywania ust i nosa podczas poruszania się w przestrzeni ogólnodostępnej Szpitala, 
przy pomocy maseczki. 

2. Pracownicy i osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną w Centralnej Sterylizacji, podczas świadczenia 
pracy, zobowiązani są nosić jednorazowe maseczki. W innych sytuacjach, stosownie do § 1 ust. 4, 
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas poruszania się w przestrzeni ogólnodostępnej Szpitala, 
przy pomocy maseczki. 

3. Pracownicy i osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną w Dziale Higieny Szpitalnej, podczas 
świadczenia pracy w pomieszczeniach i korytarzach komórek organizacyjnych działalności podstawowej, 
zobowiązani są nosić jednorazowe maseczki. W innych sytuacjach, stosownie do § 1 ust. 4, zobowiązani są 
do zakrywania ust i nosa podczas poruszania się w przestrzeni ogólnodostępnej Szpitala, przy pomocy 
maseczki. 

4. Pracownicy Rejestracji Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych, podczas bezpośredniej obsługi 
pacjentów/innych osób oraz w miejscach ogólnodostępnych, zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, 
przy pomocy jednorazowej maseczki lub maseczki z zastrzeżeniem ust. 8. 

5. Pracownicy i osoby zatrudnione na umowę cywilno-prawną, świadczące pracę w komórkach 
organizacyjnych działalności administracyjnej, technicznej i obsługi Szpitala, zobowiązani są do zakrywania 
ust i nosa przy pomocy jednorazowej maseczki lub maseczki z zastrzeżeniem ust. 8. 

6. Pracodawca zapewni odpowiednią ilość maseczek jednorazowych dla pracowników. 
7. Maseczki jednorazowe można pobrać w Aptece Szpitalnej. 
8. Przestrzegając zapisów niniejszego zarządzenia, pracownicy i osoby zatrudnione na umowę 

cywilnoprawną, świadczące pracę w komórkach organizacyjnych działalności administracyjnej, technicznej 
i obsługi Szpitala, mogą nosić w pomieszczeniach administracyjnych i ogólnodostępnych: maseczki jedno 
lub wielorazowe, które nabyli we własnym zakresie. 

9. Inni pracownicy i osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach niż określeni w ust. 8, mogą nosić 
maseczki jedno lub wielorazowe, które nabyli we własnym zakresie, w przestrzeni ogólnodostępnej 
Szpitala, jeśli jednak maseczki jednorazowe zakupione we własnym zakresie spełniają normy CE kat 2 EN 
14683, to mogą być również używane podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 
§ 3 

Wszystkie osoby zatrudnione w GCZD niezależnie od podstawy zatrudnienia, zobowiązane są do 
prawidłowego nakładania i zdejmowania, maseczki: 
a. przed nałożeniem maseczki na usta i nos oraz po jej zdjęciu, należy umyć prawidłowo i dokładnie ręce 

wodą i mydłem i/lub je zdezynfekować, 
b. należy nałożyć maseczkę zakrywając usta i nos, zachowując przy tym szczególną ostrożność, 
c. należy upewnić się, że nałożona maseczka nie jest uszkodzona i nadaje się do ochrony, 
d. podczas użytkowania należy unikać dotykania nałożonej maseczki, w razie dotknięcia należy umyć 

prawidłowo i dokładnie ręce wodą i mydłem i/lub je zdezynfekować, 
e. maseczkę należy wymienić w razie jej zużycia, 



  
 

 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  

40-752 Katowice, ul. Medyków 16 tel. 32  207 15 00, fax. 32  207 15 46 
www.gczd.katowice.pl      adres e-mail: sekretariat@gczd.katowice.pl 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 

 
 

 
 

Numer formularza: F.06 – PJ-01   WYDANIE 7    Obowiązuje od: 09.07.2018r. 
 

Strona 3 z 4 
                                                      

 
 

Szpital z certyfikatami jakości:            
 

                                

f. aby zdjąć maseczkę należy chwycić ją od tyłu (za troczki lub gumki), zachowując przy tym szczególną 
ostrożność, 

g. zużytą lub uszkodzoną maseczkę należy wyrzucić do zamkniętego pojemnika/worka, 
h. jednorazowych maseczek nie wolno używać więcej niż jeden raz, po użyciu należy ją wyrzucić do 

zamkniętego pojemnika/worka, 
i. maseczkę wielorazową, po każdym użyciu należy poddać procesowi dekontaminacji, który polega na 

praniu w temperaturze powyżej 60 0 C. 
§ 4 

1. Niezależnie od zapisów niniejszego zarządzenia, każda osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa: 
a. na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej 

tożsamości, 
b. na żądanie innej osoby w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej 

osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich 
świadczenia. 

2. Niezależnie od zapisów niniejszego zarządzenia, każda osoba może czasowo odkryć usta i nos 
w przypadku umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności 
w komunikowaniu się. W takiej sytuacji konieczne jest zachowanie odstępu co najmniej 1,5 m od osób 
komunikujących się. 

§ 5 
1. W miarę możliwości wszystkie osoby zatrudnione w GCZD, niezależnie od podstawy zatrudnienia, 

zobowiązane są ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt z innymi osobami, przebywającymi na 
terenie GCZD. 

2. Osoby zatrudnione w GCZD, niezależnie od podstawy zatrudnienia, zobowiązane są podczas wszelkich 
bezpośrednich kontaktów, w miarę możliwości, do zachowania odległości, co najmniej 1,5 m od innych 
osób. 

3. Rekomenduje się, by wszystkie osoby zatrudnione w GCZD, niezależnie od podstawy zatrudnienia, często 
myły oraz dezynfekowały ręce w sposób określony w Procedurze mycia i dezynfekcji rąk KZ.PR – 05, 
dostępnej na wewnętrznej stronie internetowej GCZD, w zakładce Akredytacja/Procedury/Kontrola 
Zakażeń (KZ). Pracodawca zapewni wystarczająca ilość środków dezynfekcyjnych. 

 
§ 6 

1. Pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, dusznością, gorączką, zaburzeniami 
węchu i smaku powinien pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie z POZ oraz przestrzegać 
zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz lekarza POZ co do postepowania w związku ze zwiększonym 
ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

2. Pracownik, który stawi się do pracy z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, dusznością, 
gorączką, zaburzeniami węchu i smaku zostanie jak najszybciej odizolowany od współpracowników 
i niezwłocznie odesłany poza teren GCZD z zaleceniami kontaktu telefonicznego z POZ oraz koniecznością 
przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz lekarza POZ co do postępowania w związku 
z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

 
§ 7 

1. Studenci zobowiązani są do przestrzegania niniejszego zarządzenia Dyrektora oraz innych regulacji 
wewnętrznych odnoszących się do zapobiegania i przeciwdziałania rozpowszechnianiu się koronawirusa 
SARS-CoV-2, które dostępne są na stronie internetowej GCZD www.gczd.katowice.pl w zakładce: 
Informacje organizacyjne dla studentów SUM w Katowicach. 

2. Studenci przebywający w budynku GCZD, zobowiązani są do zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa. 
3. Studenci, w miarę możliwości zobowiązani są ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt z innymi 

osobami, przebywającymi na terenie GCZD. 
4. Mając na uwadze ust. 3, podczas wszelkich bezpośrednich kontaktów, studenci zobowiązani są w miarę 

możliwości, do zachowania odległości, co najmniej 1,5 m od innych osób. 
5. Student z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, dusznością, gorączką, zaburzeniami 

węchu i smaku nie może wejść do budynku GCZD. 
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6. Student, który stawi się na zajęcia i/lub ćwiczenia i/lub praktyki stacjonarne w GCZD z objawami, o których 
mowa w ust. 5 zostanie jak najszybciej odizolowany od innych osób i niezwłocznie odesłany poza teren 
GCZD. 

 
§ 8 

Uchylam następujące Zarządzenia Dyrektora GCZD: 
1) Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad obowiązujących studentów 

podczas realizacji programu nauczania oraz zaliczania zajęć, ćwiczeń i praktyk, w tym klinicznych w formie 
stacjonarnej, prowadzonych w GCZD w aktualnym reżimie sanitarnym związanym z wystąpieniem 
przypadków zakażenia SARS-CoV-2; 

2) Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad obowiązujących w GCZD 
w aktualnym reżimie sanitarnym związanym z wystąpieniem przypadków zakażenia SARS-CoV-2; 

3) Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania ust 
i nosa podczas przebywania na terenie GCZD. 

 
 

§ 9 
1. Zobowiązuję Kierowników Komórek Organizacyjnych do zapoznania się i zapoznania podległego 

personelu z niniejszym Zarządzeniem oraz udokumentowania faktu zapoznania się na formularzu 
Oświadczenie pracowników ZO.PR-01 F.02 wydanie 7 Aktualizacja z 18.02.2019 r.  

2. Zobowiązuję pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do zapoznania  
się z postanowieniami niniejszego Zarządzenia a następnie udokumentowania faktu zapoznania się na 
formularzu Oświadczenie pracowników ZO.PR-01 FR.02 wydanie 7 Aktualizacja:18.02.2019 r. 

3. Zobowiązuję Kierowników Komórek Organizacyjnych działalności podstawowej do zapoznania 
studentów z postanowieniami niniejszego Zarządzenia. 

 
 

§ 10 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

 

Dyrektor 

Marian Kreis 

 
 
 
 
 
 
 
 


