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PROCEDURA WEWNĘTRZNEGO BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO             

W ZWIĄZU Z ZAPOBIEGANIEM SARS – COV – 2                                                               

W CENTRUM „ŹRÓDEŁKO” 

 
 

Kierownik Centrum powinien na bieżąco śledzić umieszczane na stronach internetowych 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne oraz zasady 

bezpiecznego postępowania oraz informować uczestników i personel o ryzyku jakie niesie                  

ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny w powyższym zakresie.  

 

I. W zakresie ogólnych warunków sanitarnych:  

1. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników. 

2. Zaleca się umieszczenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów                            

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym       

do rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk.  

3. Promowanie zasad higieny.  

4. Regularne wietrzenie pomieszczeń.  

5. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia 

wykorzystywanego do zajęć.  

6. Do pracy i pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe,                              

bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej.  

 

II.     Szczegółowe rekomendacje dla Centrum w zakresie organizacji zajęć:  

1. Poinformowanie uczestników i ich Rodzin/Opiekunów oraz pracowników                                       

o nie przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących 

objawów choroby zakaźnej.  
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2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do poinformowania pracownika Centrum                          

o podejrzeniu lub zachorowaniu Dziecka na SARS-CoV-2 lub inną chorobę zakaźną.  

3. Do placówki może uczęszczać jedynie Dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

4. Rekomenduje się uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji (telefon, komunikatory)                   

z Rodzicami Dzieci w razie złego samopoczucia dziecka.  

 

III. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:  

1. Przed wejściem na zajęcia – do placówki należy zdezynfekować ręce. 

2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

     3. Dzieci przed zajęciami muszą umyć ręce wodą i mydłem.  

4. Wychowawca  przed każdymi zajęciami zobowiązany jest do umycia i dezynfekcji rąk.  

 

IV. Wychowawcy są zobowiązani do:  

1. Uaktualnienia   danych   telekomunikacyjnych   z   Rodzicami/   Opiekunami prawnymi. 

2. Ustalenia  nowego  kodeksu  grupy  i  wyjaśnienia  dzieciom,  jakie  zasady 

bezpieczeństwa  obecnie  obowiązują  w  grupie  i  dlaczego zostały wprowadzone. 

3. Przygotowania sali zajęć: ograniczenie do minimum wyposażenia, aby zapewnić 

warunki do skutecznej dezynfekcji. 

4. Przypominania  o  podstawowych  zasad  higieny - zasłanianie  twarzy podczas 

kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób. 

5. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka. 

 

V.   Procedura szybkiej komunikacji z Rodzicami.  

1. Wychowawcy Centrum,  mają  kontakt telefoniczny  z  Rodzicami  w  celu  

przekazywania  informacji dotyczących zasad, procedur, zmian w organizacji pracy 

Centrum. 
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2. Kierownik oraz Wychowawcy mają zaktualizowane kontakty telefoniczne                      

do   wszystkich   Rodziców,   celem   zapewnienia   szybkiej   komunikacji Centrum – 

Rodzic. 

3. Wszystkie ważne dokumenty, informacje zamieszczane są na stronie internetowej 

Centrum „Źródełko”. 

4. Bieżące informacje przekazywane są przez Wychowawcę przy odbiorze Dziecka lub 

wysyłane za pomocą środków komunikacji na odległość. 

 

Załączniki:  

Przydatne instrukcje:  

 mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/  

 dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/  
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