
Z akatli Dnia EdukaĘi wszystkim pracownikom
krakowskiei oświaty, żye=enia zdrowia składa

Zw i ąze k N au czycie Istwa P o I s k ieg o

Ko leżanlra Aleksandra B erezińska-B adak
uh ono row ana zo stała najwyższym o dznaczeniem

Zw iqzhl N au c4lciels tw a P o lskieg o
ZłoĘ Odaukq ZNP

,, Pod górskj Medąl zcł wieloletniq więź z Zll{P " otrzymĘq :

Wiesł aw a P io rta w sk a -E n glis z, D a łl u ta W ój cik, A n d rzej Ru si n,
IJrszula Ostańska, KrysSlna Chmielursku, Jacek SĘurek,

IJrszula Włodurczyk

Z okaĘi Dnia Edulracji
za pracę społecznq i poświęcanie swego prlłvatnego czasu na rzecz członlów

Zwiqzlru ,,Nagrody Zarzqdu Oddziału ZNP Kralrow-Podgorze 2020 " otrzymujq:
A n d rzej B a k al a r7, C elin a C zap ig a, M a g dł len u G aj zler - G a zd a,

Marzanna Cwik, Małgorrpta Gancarczyk, Teresa Gniadek, Beata Krupa,
Bogusława Klempowa, Danuta Kwiecień, Grzegorz Perek, Izabela Wodarz
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naprav,dę Iekce sobie waży niebezpieczeństv.o zzusłazająnawet zfl^nlekonomiści,
którzv analtzvląc now-elizacj tegofocżnego budzetu ofaz projekt budzetu
prz,s,szłorocżne!ło zau-ważyh, ze de facto pominięto w zwiększentu finansowania,
o zgro zo, dr.vi e dziedzinv: o ch tonę zdrov. la oraż e dukac j ę.

\xiracaiąc do sytu2gji w szkołach. -prawdę mówiąc nie jesteśmy v/ stanie
pojąć jak można tak dalece lekcewazyć swoje zclrowie. Jak mozna nie brać pocl
u\vagę ryzyka jego utraty, czy jego bardztl povłażnego pogorszenia. Ale jak widać
,,takie fzeczy tylko w . ., szkille".

Od chwili powrotu do stacjonarnej pfacy przedszkoli i szkoł staramy się
sprarvdzac cży pracodaurcy \x,\.posażaja nauczvcieli i pracownikov, rł, skuteczne
środkj ochrclny osobistej. W czasie epidemiii szczególnie chtonić nalężv układ
odclcchowy. Niestety, clocierające clo nas informacje pfzętazają. Okazaje się, zc w
znacznej większości szkół i placówek pracou,nicy nie są zabezpieczeni przed
dostaniem się do ich drog oddechowychwirusa. 7 najiepszymrazie otrzymują oni
jednorazowe maseczki chirurgicżne,batdzo skuteczne ale tylko prżez kilkanaście
minut, Są szkoły, v. których nauczyciele otrzymah dwie maseczki po jednej na
każdę póŁtr:cze. Ale są townież takie, w których zaleca się zaopatnv,anie się
\ń/ masecżki samodzielnie. . .

7 przyszłym tygodniu wszyscy pracujacy członkowie naszęgo Związku
w Podgórzu zostaną \ń/),.posażeni w żesta\ń/y atesto\ń/anych maseczek FFP2.
Maseczki te spełniajĄ europejską normę i chronią skutecznie drogi oddechowe
p tzed d o s taniem się wirus a. Ma s e czki tę mo żna o dp owiedn ttń zabtegam t o dka ż a ć
dzięki cżemu mogą być użyv/ane wieloktotnie.
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\il/ kazdej szkole czy placówce oświatowej (zakładzie pracy) powinien

znajdować się sporządzony dokument pod nażwą,,Ocena ryzyka zawodowego".
Podstawowyrn celem aceny ryzykazawodov/ego je st zapewnienie popfa\My ,wafun-

ków pracy otaż ochrony życia i zdtowta ptacĄących. Zgodnie z ar.. 226 kodeksu
plzcy pracodaw ca rna obowiązek oceniać i dokumentować ry zyko zalvodowe żwIą-

szająceje. \X/obec szetzącel się epidemii dokument ten powinien być bezwzględnie
uzupełniony o infor:rnacje o ryzyku zakazenia się COVID-19 otaz szczegóŁawo
opisytraĆ Środki podjęte pft,eż ptacodawcę w celu vryeliminowańatego ryzyka.
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Niemal z każdym dniem rośnie hczba zakazonych koronawirusem, na

ulicach, u, sklepach i urzędach obov,iązuląclbostrzenia, cofazwiększe obostfżenia.
Chatakten.st_yczne je st to, że urzędnicyv. instl,tucjach współpracująrych z oświatą
tzo|ujĄ się w swych biurach ocl petentów. Tym6żasemw szkołach i przedszkolach
iuz. Nie ma zadnych specjalnych dodatkowych środkóv, ostrozności. Nlożnaby
fżec, ze jest tcl postępo\x/anie bezmyślne ale byłob,v to nadużvcie. Nam wlrd2je się,
ze jest tc> działanie przemyślane obliczone na ten co żawsze efekt: nauczvciel
z,męczony, chory, rn^tnle wynagradzany nie liczącv się ze sv,ymi siłamii dobtem
srvoich bliskich, słaniaj+c się na nogach, podpierając się nosem do pracy dojdzie
i będzie pracował ,,ku chwale..." Ale to co się dziś proponuje rnozna naz:wać
dziaŁanlem szkodliw,vm i to z dwu stfon. Władza gnębi 1 zm:usz^ do natazanta
swojego zdrowia nauczycieli a naucz;,ciele nie broniąc się przed tym narażaj1
docłatkclwo swoich współpracowników, uczniów ich rodziny a także swclich
bliskich.

Naukowcy rożnvch specjalności, a ostatnio takze pfezes Polskiej Akademii
Nauk twietdzą że ptzepisy regulując ę nauczanie w okresie epidemii w naszvm kra ju
stwauają batdzo realne niebezpieczeństwo rowlekania ż^taży. Że władza tak

Wydaje: Zaaąd Oddziału ZNP Kraków - Podgórze, vnłw.podgoze.znp,edu.pl; e-mail: podgoze@znp,edu,pl
tel./hx,: 12-656-34-56;tel.:,12-656-26-77;mobile/sms609-321-029[Nakładnr3(592)-140egzemplazy]

Główną korzyścią z noszenia maseczki jest zapobieganie zakażeniom
osób znajdujących się w najblizszym otoczeniu, dlatego tak wazne jest, aby
wszyscy je zakładali. tMaski działĄą,bo zatzymują wydychane przez nas zakaż-
ne cząstki, zanim pzedostaną się do otoczenia (i na innych ludzi). Awydychamy
je za kazdym razem, gdy kaszlemy, kichamy, oddychamy lub mówimy. Maski
u n iemożliwiają równ ież wdychanie cząstek wydychan ych przez in nych.


