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 Podstawą do opracowania procedury są: 

1. Akty prawne i wytyczne   GIS, MEN , MZ.  

2. Wytyczne Organu Prowadzącego  

3. Statut placówki oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie. 

4. Wizja lokalna, analiza ryzyka. 

5. Potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy. 

I.OGÓLNE ZASADY: 

1. Zajęcia stałe w MDK nr 2 odbywają się wg. ustalonego planu zajęć/ harmonogramu 

warsztatów. 

 

2. Dyrektor placówki  określa dyspozycyjność placówki, liczbę grup i maksymalną 

liczbę wychowanków mogących korzystać z zajęć. 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach   stałych   jest  dostarczenie nauczycielowi  

wymaganego  oświadczenia (załącznik nr 1) na pierwsze zajęcia  ( wrzesień 2020r.). 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach  w czasie Akcji „Lato w mieście”  jest  

dostarczenie nauczycielowi  wymaganej Karty zgłoszenia uczestnika wraz z   

oświadczeniem dot. Covit zgodnie z Regulaminem Akcji „Lato w mieście” . 

 

 

5. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do 

przekazywania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. 

Nie należy wysyłać  dziecka  na zajęcia do MDK nr 2  , jeżeli w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji. 

 

6. Wychowanek korzystający z zajęć  w placówce powinien być zdrowy – bez objawów 

chorobowych. 

 

 

7.  Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko powinny być zdrowe – bez objawów 

chorobowych. 

 

8. Pracownicy placówki  używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli 

chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas 

stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe. 
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9. Na terenie MDK-u nie organizuje się do odwołania wydarzeń dla większej grupy 

ludzi, np. zawodów, koncertów, konkursów itp. 

II.NAUCZYCIEL JEST ZOBOWIĄZANY DO: 

1. Przestrzegania wszystkich zasad zawartych w tej procedurze oraz egzekwowania ich 

od uczestników zajęć. 

 

2. Pracy wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu. 

 

3. Uzyskania od rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego wychowanka  

oświadczenia (załącznik 1), przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 

 

4. Uzyskania od rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego wychowanka w czasie 

Akcji „Lato w mieście”-   Karty zgłoszenia uczestnika wraz z   oświadczeniem dot. 

Covit zgodnie z regulaminem akcji.   

 

5. Podpisania oświadczenia (załącznik 2) i przekazania go Dyrektorowi najpóźniej 

jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć. 

 

6. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

 

7. Wyjaśnienia uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

 

8. Zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z 

zagrożeniem zakażenia koronawirusem (np. zasłanianie twarzy podczas kichania, 

kaszlu, itp.). 

 

9. Zwrócenia uwagi na to, aby wychowankowie  często i regularnie myli ręce, 

szczególnie po skorzystaniu z toalety. 

 

10. Dokonywania stałej obserwacji stanu zdrowia uczestników zajęć i w razie potrzeby 

zgłaszania zauważonych symptomów choroby rodzicom i dyrektorowi. 

 

11. Dopilnowania zasady wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę i prowadzenia zajęć 

„ruchowych” przy otwartych oknach (o ile umożliwiają to warunki atmosferyczne). 

 

12. Dopilnowania dezynfekcji miejsc pracy uczniów i wykorzystanych na zajęciach 

materiałów dydaktycznych. 
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III. PRZYCHODZENIE,  PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ: 

1. Rodzic/opiekun przed przyprowadzeniem dziecka do MDK nr 2  jest zobowiązany do 

zapoznania się z obowiązującymi procedurami dostępnymi na stronie internetowej 

placówki. 

 

2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w 

rękawiczkach i maseczce ochronnej oraz zdezynfekowania rąk przy wejściu do 

placówki. 

 

3. Rodzice / opiekunowie nie powinni przychodzić z osobami towarzyszącymi i w 

miarę możliwości z innymi dziećmi, które nie pozostają na zajęciach w MDK nr 2. 

 

4. Wejście do budynku MDK nr 2  jest możliwe tylko w celu przyprowadzenia i  

odebrania dziecka na zajęcia. 

 

5. Rodzic/opiekun nie wchodzi z dzieckiem do sali zajęciowej. 

 

6. Rodzice nie przebywają na terenie MDK nr 2  w czasie trwania zajęć. Po 

przyprowadzeniu dziecka niezwłocznie opuszczają budynek, a w celu odebrania 

dziecka stawiają się punktualnie w godzinie zakończenia zajęć i oczekują na dziecko 

w holu przy wejściu do   placówki  przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: 

maseczek na twarzy, rękawiczek i dystansu społecznego. 

 

7. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować 

dystans społeczny w stosunku do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich 

rodziców, wynoszący minimum 2 m. 

IV. ZASADY POBYTU UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ: 

1. Jedna grupa wychowanków lub wychowanek ( w przypadku zajęć indywidualnych)   

przebywa w wyznaczonej i stałej sali, w określonym czasie trwania  zajęć pod opieką 

nauczyciela. 

 

2. Liczebność grup ustalana jest przez dyrektora w zależności od  wielkości sali z 

zachowaniem  zasady minimalnej przestrzeni do zajęć wg wytycznych GIS.  

 

 

3. W sytuacji, gdy liczba chętnych do udziału w zajęciach przekracza możliwości 

lokalowe, uczestnicy biorą udział w zajęciach w podziale na grupy. 

 

4. Podczas zajęć dzieci nie spożywają posiłku. Dozwolone jest tylko picie napojów z 

własnych butelek, które należy ze sobą zabrać z sali po skończonych zajęciach. 
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5. W sali odległości między stanowiskami powinny wynosić minimum 1,5 metra                    

(1 wychowanek – jedna ławka szkolna lub 1 stół). 

 

6. Podczas zajęć uczestnik nie ma obowiązku zakrywania twarzy maseczką. 

 

7. Podczas zajęć uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami. 

 

8. Uczestnik nie może zabierać ze sobą na zajęcia żadnych przedmiotów ani zabawek. 

 

9. W sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do zajęć (piłki, rakietki 

do tenisa, kije bilardowe, narzędzia specjalistyczne- modelarskie, ceramiczne,  itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

10. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do 

placówki, różne godziny przerw). 

 

11. Ze względu na wprowadzone procedury uczestnicy będą mieli ograniczoną 

możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych. 

 

12. Podczas pobytu w MDK  nr 2 nie będą organizowane uczestnikom zajęć wyjścia poza 

placówkę, spacery, wycieczki itp. Dopuszczalna jest organizacja zajęć na terenie 

zielonym ( boisko, ściana aktywności twórczej, plac zabaw). 

V. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ: 

1. Co najmniej raz na godzinę sale powinny być wietrzone. 

 

2. Przedmioty i sprzęty w MDK nr 2 należy utrzymywać w czystości ze szczególnym 

uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

uchwytów, oparć krzeseł, blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp. 

 

3. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych.  

 

4. Przed wejściem do budynku MDK nr 2  należy umożliwić skorzystanie z płynu 

dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz 

obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do placówki. 
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5. Wszystkie osoby wchodzące do MDK nr 2  są zobowiązane do dezynfekowania dłoni 

lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 

obowiązujących stref przebywania. 

 

6. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

 

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

 

8. Wszyscy pracownicy MDK nr 2  powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

 

9. Wszyscy pracownicy MDK  nr 2 po przyjściu do pracy obowiązkowo myją ręce wodą 

i mydłem, dbają o zachowanie dystansu z rozmówcami, osłaniają usta i nos. 

 

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. Należy 

zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

VI.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZESTNIKA: 

1. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, 

gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), 

zostanie wykonany pomiar temperatury ciała, a rodzic/opiekun zostaje 

poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z MDK nr 2 . 

 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem uczestnika, placówka będzie 

postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

VII.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA PRACOWNIKA: 

1. Do pracy w MDK nr 2  mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 

2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 

podwyższonego ryzyka. 
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3. Nauczyciele i inni pracownicy MDK nr 2 powinni zachowywać dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. 

 

4. Na terenie MDK nr 2 zostanie wyznaczone pomieszczenie, wyposażone w środki 

ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

 

 

5. Pracownicy i nauczyciele MDK nr 2  w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

 

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on 

niezwłocznie odsunięty od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup 

uczniów na zajęcia , powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

 

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującą  w placówce Instrukcją profilaktyki zakażenia 

koronawirusem oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 

inspektorat sanitarny. 

 

 

9. W wybranych i dostępnych miejscach zostaną umieszczone listy potrzebnych 

numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych. 

 

10. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

 

 

11. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w danej 

części budynku MDK, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 
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stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

 

12. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno- epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

Procedura wchodzi w życie z dniem 29.06.2020r. 

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki: 

Załącznik 1 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich 

wychowanków 

Załącznik 2 – oświadczenia nauczycieli 
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Załącznik nr 1 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego uczestnika 

Oświadczam, że   ………....................……....................................…………………………………………… 

                                                         ( imię i nazwisko dziecka/ pełnoletniego uczestnika )  

w ciągu ostatnich 14 dni nie miało / nie miałem(łam)-(*właściwe podkreślić) kontaktu z 
osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia 
nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka*/ mój stan zdrowia *( właściwe podkreślić)  jest dobry, nie 
przejawia  żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, 
alergia). 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego  dziecka / wyrażam zgodę na 
pomiar temperatury  mojego ciała  (*właściwe podkreślić), jeśli nauczyciel zauważy 
niepokojące symptomy chorobowe. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w MDK nr 2 w Bytomiu procedur, 
regulaminów, instrukcji związanych z reżimem sanitarnym. 

Zobowiązuję się do  natychmiastowego odebrania dziecka z placówki  w razie 
wystąpienia u niego  jakichkolwiek oznak chorobowych.      

Zobowiązuję się do przekazania dziecku / zobowiązuję się do zapoznania z  informacją 
(* właściwe podkreślić) o podstawowych zasadach obowiązującego reżimu sanitarnego, 
w tym: 

1. Zakazu przynoszenia do placówki innych przedmiotów, które nie wynikają z przyczyn 
zdrowotnych. 

2. Zakazu spożywania posiłków na zajęciach. 

3. Obowiązku przestrzegania zasad higieny (dezynfekcja i częste mycie rąk) oraz 
dystansu społecznego również na zajęciach.  

Zdaję sobie sprawę, że w związku z wprowadzonymi zasadami reżimu sanitarnego,                   
nie będzie można  korzystać lub będzie  można korzystać w sposób ograniczony ze 
wszystkich narzędzi i materiałów dydaktycznych w czasie trwania zajęć. 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki i nauczyciela o wszelkich 
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym 
otoczeniu. 

Aktualne numery telefonów do rodziców/opiekunów dziecka/ pełnoletniego 
wychowanka  (należy podać minimum dwa numery kontaktowe): 

1) ............................................................ 
2) ............................................................ 

                                                        …………………………………………………………………………… 

                                                           (data i czytelny podpis rodzica/pełnoletniego uczestnika) 
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Załącznik nr 2 

Oświadczenia nauczycieli podejmujących pracę w placówce 

Oświadczam, że ja ………………………………………………………………… w ciągu ostatnich 14 dni 

niemiałem/am kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych 

oznak choroby. Mój stan zdrowia jest dobry, nie mam oznak chorobowych 

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia). 

Znam Procedurę organizacji i funkcjonowania MDK nr 2 w Bytomiu  w okresie epidemii 

COID-19, Regulamin Akcji „Lato w mieście”, Instrukcję  profilaktyki zakażenia 

koronawirusem i zobowiązuję się zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i innym 

osobom przebywającym w budynku MDK nr 2 zgodnie z cyt. dokumentami. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w MDK nr 2  procedur, regulaminów, 

instrukcji związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego zgłoszenia 

dyrekcji wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych. 

Będę przebywał/a na teranie placówki wyłącznie w godzinach planowych zajęć. 

 

 

............................................................ 

(data i czytelny podpis nauczyciela) 

 


