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       Załącznik Nr 1  

       do Zarządzenia Nr 1/2020/2021 

       Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej    

       w Grudziądzu 

       z dnia 31.08.2020 r. 

 

 

 

Procedura  

bezpieczeństwa oraz organizacji pracy  

Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu  

w warunkach stanu epidemicznego (COVID-19) 

 

Obowiązuje: 

• pracowników placówki, 

• rodziców uczestników zajęć, 

• wychowanków. 

 

Podstawa prawna: 

• art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.  

z 2020 r., poz. 910), 

• wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 

r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s., 

• zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w 

strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s. 

 
 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(10)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(68)ust(1)pkt(6)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16791823?unitId=art(8(a))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16791823?unitId=art(8(a))ust(5)pkt(2)&cm=DOCUMENT


Organizacja zajęć w placówce: 

 Do placówki może uczęszczać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W 

drodze do i z ogniska opiekunowie z dziećmi oraz wychowankowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynku znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku ogniska  

umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników placówki min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

  Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami wychowanka. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 Temperaturę ciała u wychowanka mierzy się tylko w przypadku zgłaszanego gorszego 

samopoczucia lub zauważenia przez nauczyciela niepokojących objawów chorobowych. 

Termometr bezdotykowy, należy dezynfekować po każdym użyciu. 

 Jeżeli pracownik placówki zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 

uczestnika zajęć w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu/izolatorium, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania wychowanka z placówki (rekomendowany 

własny środek transportu). 

 W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która 

umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się wychowanków na 

terenie placówki . 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 



 Wychowankowie oraz pracownicy placówki zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w 

sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego w przestrzeni 

wspólnej. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować. 

 Uczestnik zajęć posiada własne przybory do pracy ( jeśli jest to możliwe), które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku wychowanka, w torbie lub plecaku. Wychowankowie 

nie powinni wymieniać się przyborami, narzędziami pracy między sobą. 

 W siłowni używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Zaleca się organizowanie przez nauczycieli przerw na świeżym powietrzu na terenie 

placówki. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć tanecznych i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 Uczestnik zajęć nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów.  

 Szatnia zostaje wyłączona z użytku. Odzież wierzchnią uczestnicy zajęć  zabierają ze sobą 

do pracowni. 

 Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

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

podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia . 

  Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z wychowankami 

oraz nauczycielami. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

 Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

 Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 



 W pracowniach przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – wywieszone są 

instrukcje dezynfekcji. 

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19   

u wychowanka albo pracownika placówki 
 

  Opiekunowie wychowanka czy pracownicy zostaną poinstruowani, że w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 

112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić dyrektorowi wystąpienie objawów u siebie i 

zaprzestać wykonywania pracy oraz uzyskać teleporadę medyczną. W przypadku 

wychowanka  zgłoszenia powinien dokonać  wyznaczony pracownik.  

 Osoba z podejrzeniem zakażenia zostanie odseparowana w wyznaczonym pomieszczeniu. 

  W przypadku wychowanka  zapewnia mu się opiekę osoby stosującej środki ochrony 

osobistej oraz wzywa rodzica do niezwłocznego odebrania go z placówki. 

 W placówce zostało wyznaczone miejsce do izolacji w pomieszczeniach piwnicznych 

(m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) ,w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek lub pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych 

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki zawiadamia 

się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować jej zalecenia oraz 

ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia, dostępne na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/. W miarę możliwości należy 

sporządzić listę osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. 

 Ustala się z organem prowadzącym i z SANEPID-em potrzebę ewentualnego zawieszenia 

zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a–2c 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 

ze zm.). 

 

Pozostałe regulacje 
 

 Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 

przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową, kontakt telefoniczny lub wiadomości 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/
https://sip.lex.pl/#/document/17000098?unitId=par(18)ust(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17000098?unitId=par(18)ust(2(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17000098?unitId=par(18)ust(2(a))&cm=DOCUMENT


SMS na podane przez nich numery telefonów komórkowych w celu zapewnienia szybkiej 

komunikacji z rodzicami. 

 Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych, dyrektora OPP. 

 Rodzic powinien podpisać oświadczenie, że w związku z przyprowadzeniem dzieci do 

placówki w stanie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 jest świadomy zagrożeń  

zdrowia i życia z tego wynikających. /Załącznik Nr 2 – Karta zgłoszenia uczestnika zajęć 

 Z treścią niniejszej procedury oraz pozostałymi dokumentami zaznajamia się 

pracowników placówki oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci.  

 
 

 


