Protokół Nr 14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice z dnia 25 sierpnia 2021 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni Rady Gminy Pabianice z dnia 25 sierpnia 2021 r. .
inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej A. Zajda.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji A. Golewski, który otworzył posiedzenie
i powitał przybyłych. Przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Ocena działalności Urzędu Gminy i dyrektorów szkół gminnych w świetle
zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego
2. Sprawy różne.

Ad. pkt 1.
Inspektor A. Zajda przedłożył informację Urzędu Gminy w temacie podsumowania z
dotychczasowej walki z pandemią w związku z zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS –
COV-2 na terenie Gminy Pabianice w raku 2020/21.
Przedłożona informacja zapisana poniżej:
W dniu 20.03.2020 r. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki ogłosił stan
epidemii na terenie całego kraju w związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV2.
Gmina Pabianice w związku z w.w. stanem epidemicznym zgodnie z wytycznymi Wojewody
Łódzkiego przedsięwzięła następujące środki:
- podjęła ścisłą współpracę z wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi za walkę z pandemią
tj.; Wojewoda Łódzki, Starosta Pabianicki, Sanepid w Pabianicach, Policja, Państwowa Straż
Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej oraz wszystkie Jednostki
podległe gminie Pabianice,
- zawieszono zajęcia edukacyjne i wprowadzono zajęcia lekcyjne, która będą odbywać się
poprzez platformy e-learningowe,
- zakupiono i przekazano do gminnych szkół podstawowych niezbędny sprzęt elektroniczny
(tablety, laptopy) do prowadzenia nauki w trybie zdalnym oraz środki ochrony osobistej tj.:
maseczki jednorazowe, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki
jednorazowe itp.
- przeprowadzono na terenie gminy Pabianice wśród mieszkańców akcję informacyjną jak
należy zachowywać się i żyć w reżimie sanitarnym, aby zabezpieczyć się przed zagrożeniem
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zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 (plakaty na tablicach informacyjnych, komunikaty na
stronach internetowych gminy itp.),
- przygotowano i zabezpieczono miejsca na terenie gminy Pabianice, które zostały
przeznaczone dla osób skierowanych na kwarantannę tj. (wypożyczono łóżka, zakupiono
śpiwory i materace, płyny do dezynfekcji, itp.),
- uruchomiono codzienne raportowanie i monitorowanie liczby mieszkańców gminy objętych
kwarantanną i izolacją,
- zabezpieczono przy pomocy GOPS i Ochotniczych Straży Pożarnych pomocy w formie
dowozu posiłków lub produktów żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannach
na terenie Gminy,
- wytypowano i przeszkolono przez Państwową Straż Pożarną w Pabianicach strażaków
ochotników z Jednostek OSP z terenu Gminy do zadań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- wprowadzono na terenie Urzędu Gminy Pabianice i wszystkich pozostałych Jednostkach
podległych, tryb pracy i środki ochrony osobistej pracowników (maseczki, przyłbice,
rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji), mające na celu zabezpieczeniu pracowników
jak również osób obsługiwanych przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2,
- wprowadzono instrukcję i procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 w Urzędzie Gminy Pabianice,
- objęto nadzorem i udzielano pomocy dostarczając środki ochrony osobistej prywatnym
„Instytucją opieki osób starszych” z terenu gminy Pabianice,
- zakupiono ze środków budżetu gminy Pabianice maseczki wielokrotnego użytku, które przy
pomocy Jednostek OSP zostały dostarczone do każdego mieszkańca gminy Pabianice,
- zabezpieczono wszystkie miejsca bezpośredniej obsługi petentów poprzez zamontowanie
specjalnych szyb typu „PLEXA” oraz podajników do dezynfekcji rąk,
- zakupiono do budynku Urzędu Gminy specjalistyczne lampy UV-C marki „Sterilion Flow”
służące do dezynfekcji powietrza na korytarzach Urzędu,
- w styczniu 2021 r. Gmina Pabianice przystąpiła do „Narodowego Programu Szczepień
Przeciwko COVID-19”,
- uruchomiono Gminny Punkt Szczepień w PZOZ Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach,
- przeprowadzono kampanię informacyjną wśród mieszkańców gminy w jaki sposób i kiedy
można zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19 (ulotka informacyjna dotarła do
każdego domostwa),
- powołano „Gminnego Koordynatora ds. szczepień na terenie Gminy Pabianice,
- realizowano przy pomocy Jednostek OSP Kudrowice i OSP Pawlikowice transport osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień,
- zorganizowanie w dniu 11 sierpnia 2021 r. mobilnego punktu szczepień przy Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Pawlikowicach,
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- na dzień 20.08.21 r. stan wyszczepienia przeciwko COVID-19 mieszkańców na terenie gminy
Pabianice wynosi 43%,
- ponowne sprowadzenie mobilnego punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz zamówienie
namiotu profilaktycznego promującego szczepienia - na dzień 12.09.21 r. (Gminne Dożynki w
Bychlewie),
- na bieżąco realizowano wszystkie Decyzje i zadania nałożone przez Wojewodę Łódzkiego
związane z walką z pandemią na terenie Gminy Pabianice,
Ogólna kwota wydatków z zarządzania kryzysowego (rozd. 75421) poniesionych na zadania
związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w roku 2020 wyniosła: 88.252,38
zł.

Komisja zapoznała się z informacją złożoną przez dyrektorów szkół z terenu gminy Pabianice
również w temacie jak wyżej.
Informacja zapisana poniżej :
“ Referat Oświaty, Kultury i Sportu przekazuję informacje nt. „ działań dyrektorów w sprawie
zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemicznego w placówkach oświatowych”.
Bezpieczeństwo
sanitarnoim. H. Ch. Andersena w Petrykozach:

epidemiczne

-

Szkoła

Podstawowa

Przestrzeganie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych – tryb pełny stacjonarny oraz
zasad ogólnych tych wytycznych : Szczepienia pracowników i uczniów od 12 lat, Dezynfekcja,
Dystans, Higiena, Maseczki, Wietrzenie.
W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników, w szkole wprowadzono procedury
funkcjonowania w związku z Covid -19 i podjęto następujące działania:
Rekomendacja szczepień wśród pracowników i uczniów (większość pracowników
pedagogicznych i niepedagogicznych jest zaszczepiona).
Budynek szkoły podzielony został na trzy strefy i oddzielne wejścia : A ( oddziały
przedszkolne), B ( uczniowie kl.I-III oraz 5-latki i sześciolatki) C ( uczniowie klas IV-VIII) w
celu zachowania dystansu społecznego.
Zorganizowano trzy oddzielne szatnie dla dzieci.
Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
Obowiązkowe mierzenie temperatury przy wejściu do budynku szkoły.
Zorganizowanie pomieszczenia dla dzieci ( izolatorium), u których pojawią się w trakcie zajęć
objawy chorobowe.
Zamówienie dodatkowych automatycznych
każdego wejścia.

stacji pomiaru temperatury i dezynfekcji do
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W przestrzeniach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek.
Rodzice będą wchodzić na teren szkoły tylko
i z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

w

uzasadnionych

przypadkach

Ograniczenie do minimum wchodzenia i przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz.
Częstsze dezynfekowanie pomieszczeń sanitarnych i klas.
Przychodzenie do szkoły dzieci zgodnie z ustalonym planem zajęć dla poszczególnych
oddziałów.
Obowiązkowe wietrzenie pomieszczeń po każdej lekcji.
Wyznaczenie zróżnicowanych godzin na spożywanie przez dzieci II śniadania i obiadu.
Rotacyjne przerwy dla uczniów klas I-III .
Realizacja zajęć, w miarę możliwości, na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasady
odbywania
zajęć
w
oddziałach
przedszkolnych
oraz
klasach
I-III
w wyznaczonych i stałych salach lekcyjnych, bez przemieszczania się do innych sal.
Zachowanie dystansu podczas zajęć wychowania fizycznego, rezygnacja z gier kontaktowych
, dezynfekowanie sprzętów, prowadzenie zajęć, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne,
poza budynkiem szkoły.
Stale przypominanie instrukcji mycia rąk i przestrzegania higieny.
Przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z dowozem dzieci do szkoły.

Wprowadzone przez Dyrektora zasady i ich systematyczne monitorowanie poskutkowały tym,
że tylko jedna klasa, przez tydzień była wyłączona z nauki stacjonarnej (kwarantanna). Dzięki
zrozumieniu i współpracy z rodzicami udało się zachować bezpieczeństwo i zdrowie uczniów
oraz pracowników szkoły. Na bezpieczeństwo i zdrowie całej społeczności szkoły miały wpływ
także modyfikacja i ulepszanie warunków sanitarnych oraz dostosowywanie ich do
zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju.
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie :
Przygotowując się do rozpoczęcia roku szkolnego dyrekcja podjęła działania porządkowe
zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami MEiN, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna
organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.
Obowiązywały będą wytyczne i regulaminy dotyczące
- organizacji zajęć – zajęcia zgodnie z planem odbywały będą się od godz. 8.00 (rotacyjnie
przychodziły będę klasy 1 z uwagi na dostępność sal lekcyjnych). Przerwy międzylekcyjne w
klasach 1-3 odbywały będą się czasie ustalonym z nauczycielem, oddzielnie od klas 4-8.
- higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni – zgodnie z wytycznymi.
Zamówione zostały środki do dezynfekcji, maseczki, termometry i dezynfektory z programu
MEiN
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- gastronomia – catering
- postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników – zgodnie z procedurami
(zał.- zostaną zaktualizowane)
W klasach i na terenie szkoły rozmieszczone są:
- instrukcja mycia rąk,
- instrukcja dezynfekcji rąk,
- instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki,
- instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
- wykazu produktów biobójczych,
- zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych – dokonano przeglądu
klimatyzatorów i kurtyny w wejściu szkoły.

Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach :

Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia
dezynfekcji rąk.
Przy wejściu do szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk z informacją o obowiązku,
zasadach i technice tej dezynfekcji.
Płyn do dezynfekcji znajduje się również w salach lekcyjnych i przed sekretariatem.
W sanitariatach znajdują się dozowniki z mydłem i ręczniki jednorazowe oraz informacja z
zasadami prawidłowego mycia rąk.
Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja:
- dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
- zawierają adres oraz numery telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, stacji sanitarnoepidemiologicznej oraz służb ratunkowych.
Przy drzwiach wejściowych do szkoły zapewnione są dyżury, które pełnią pracownicy obsługi
szkoły.
Pracownicy obsługi mają obowiązek przeprowadzania na bieżąco dezynfekcję pomieszczeń
sanitarno-higienicznych (klamki, włączniki światła, baterie umywalkowe, umywalki, deski
sedesowe, spłuczki) oraz odnotowywać wykonane czynności w karcie przeprowadzonej
dezynfekcji przez wpisanie; daty, godziny i złożenie podpisu. Dezynfekcje sprzętu i
powierzchni płaskich w tym: blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie
potrzeby.
Pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe
rękawiczki, maseczki, przyłbice.
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Zajęcia poszczególnych klas rozpoczynają się i kończą wg harmonogramu ustalonego przez
dyrektora.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować zostały usunięte.
Na teren szkoły mogą wejść osoby z zakrytymi ustami i nosem ( maseczką jedno lub
wielorazową).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych.
Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Piątkowisku:

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku zgłosił szkołę do resortu edukacji i
nauki, który przeznaczył 100 mln zł dla szkół na sprzęt dezynfekujący i mierzący temperaturę:
bramki
i
termometry
ręczne.
Sprzęt zostanie przekazany bezpłatnie przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, przy
wsparciu organizacyjnym Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dyrektor określił zapotrzebowanie
na 2 sztuki stacji dezynfekujących, środki ochrony osobistej, maseczki jednorazowe, maseczki
FFP2/FFP3, rękawiczki i pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 20 ml do 500
ml.
Poza stacjami z funkcją pomiaru temperatury szkoła otrzyma również termometry
bezdotykowe, przydział sprzętu i środków ochrony osobistej zostanie obliczony na podstawie
liczby uczniów uczęszczających do szkoły. Środki te zostaną wykorzystane podczas każdej
przerwy międzylekcyjnej do dezynfekcji ławek w każdej klasie, a w czasie lekcji będą
dezynfekowane toalety szkolne, poręcze i klamki.
Po każdej lekcji będą wietrzone pomieszczenia. Na terenie szkoły wszystkie osoby będą
zobowiązane do zakładania maseczek.
Na terenie szkoły nie będą mogli przebywać ludzie z zewnątrz. Jedynie rodzice dzieci lub
interesanci będą wpuszczani na teren szkoły. Przy każdych drzwiach wejściowych zostaną
ustawione stacje dezynfekcji rąk dla nowo wchodzących uczniów, rodziców i interesantów.
Nastąpi także pomiar temperatury. Uczniowie, rodzice lub interesanci z podwyższoną
temperaturą nie będą mogli wejść na teren szkoły.

Radni – członkowie Komisji zadawali pytania ; między innymi chcieli wiedzieć i wiedzieć ,
czy szkoły przygotowały punkty szczepień.
Inspektor A. Zajda odpowiedział, żer prawdopodobnie chętni do przyjęcia szczepionki będą
przewożeni do punktów szczepień w ośrodkach zdrowia, będzie to na pewno zdecydowanie
tańsza forma, niż dostosowywanie szkoły do wymaganych potrzeb.

6

Na pytanie ilu nauczycieli w szkołach na terenie naszej gminy zostało zaszczepionych inspektor
poinformował, że nie ma takiej wiedzy, ponieważ są to dane wrażliwe.
Na pytanie , czy jest już w posiadaniu informacji co do ewentualnej III dawki szczepionki
udzielił odpowiedzi, że ma jeszcze wytycznych co do powyższego.
Przewodniczący Komisji A. Golewski, który jest również członkiem Komisji SamorządowoSpołecznej poinformował Komisję Rewizyjnej, że Komisja Samorządowo-Społeczna i
Organizacyjna odbyła w ostatnim czasie posiedzenie wyjazdowe do szkół pod kątem
przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Komisja po przeglądzie szkół
stwierdziła, że wszystkie szkoły są bardzo dobrze przygotowane pod każdym względem w tym
również zabezpieczenia sanitarnego przed covid -19 do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono w związku z powyższym Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Golewski wnioskował o przyjęcie przedłożonych informacji w temacie działalności Urzędu
Gminy i dyrektorów szkół gminnych w świetle zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i
epidemicznego i stwierdzenie, że gmina była i jest prawidłowo przygotowana i zabezpieczona
na walkę z pandemią w związku z zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS –COV-2.
Wniosek został przyjęty przez Komisję w głosowaniu jednomyślnie.

Posiedzeniu przewodniczył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Andrzej Golewski

Protokołowała:
Urszula Czerwonka

7

8

