
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWAW OKRESIE PANDEMII COVID-19  
NA TERENIE  

Świetlicy osiedlowo-środowiskowej z elementami socjoterapii „Panorama” w Zabłudowie   

  

obowiązująca od 1września 2020  
  

§ 1  
Ogólne zasady organizacji pracy  

 
1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy;  
2. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane                      

do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 
rąk;  

3. Do świetlicy mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych;  

4. Do świetlicy nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub                     
w izolacji.  

5. Po wejściu do świetlicy należy skorzystać z dostępnego płynu do dezynfekcji rąk.  
 

§ 2  
Organizacja zajęć w świetlicy – rodzice i dzieci  

1. Do świetlicy może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych.  
2. Do świetlicy dzieci przychodzą (są przyprowadzane) o wyznaczonych godzinach.  
3. Dzieci mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodząc na teren świetlicy powinni zachować zasady:  

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  
• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  
• dystansu od pracowników min. 1,5 m,   
• 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).  

5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji, opiekunowie 
przekazują pracownikom świetlicy sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie 
zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.  
6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do świetlicy należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  
7. Dziecko  posiada własne przybory i podręcznik. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami 
między sobą.  

8. Należy wietrzyć pomieszczenia świetlicy. 
9. Dziecko nie powinnno zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.  
10. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą 

przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze świetlicy.  
 

§ 3  
Organizacja zajęć w świetlicy - pracownicy 

1. Pracownicy świetlicy  powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć 
wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.  



2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory wykorzystywane podczas 
zajęć należy czyścić lub dezynfekować.  

3. Wychowawcy zobowiązani są zwracać uwagę dzieciom na konieczność regularnego mycia 
rąk, szczególnie po przybyciu do świetlicy, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 
4. W razie wystąpienia niepokojących objawów pracownik świetlicy może zmierzyć 
dziecku temperaturę.  

  
§ 5  

Spożywanie posiłków 
 

1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.   
2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa,    
              wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.  
3. Należy bezwzględnie dbać o czystość dezynfekcję pomieszczeń kuchennych 
4. Przygotowujący posiłki w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez 

mycie i dezynfekcję. 
  

  
§ 6  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka  
1. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego 
dziecka, nie mogą przychodzić do świetlicy.   
2. Wychowawca, który zauważył u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel (wymagana jest zgoda na pomiar temperatury 
zał. nr 1) niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o konieczności odebrania dziecka 
ze świetlicy (rekomendowany własny środek transportu).   
3. Dziecko przebywa pod opieką pracownika świetlicy z zapewnieniem odpowiedniej 
odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, 
którzy muszą w trybie pilnym odebrać dziecko ze świetlicy.  
4. Jeżeli dziecko posiada ostre objawy choroby, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu  
dziecka, a  kontakt z rodzicami/opiekunami nie jest możliwy pracownicy świetlicy mogą podjąć 
decyzję o wezwaniu zespołu ratunkowego (999, 112 lub bezpośrednio do szpitala zakaźnego 85 740 
94 80, 85 740 94 78)  
5. W przypadku potwierdzonego zarażenia dziecka dalsze kroki podejmowane są w  
porozumieniu z organem prowadzącym i  stacją sanitarno-epidemiologiczną.  
6. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko  należy poddać gruntownemu  
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  
7. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,  
w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

  
§ 7  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika świetlicy 
 

1. Do pracy w świetlicy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych.  
2. Pracownicy są 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.  



3. Pracownik na stanowisku pracy o niepokojących objawach mogących wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel powinien 
niezwłocznie powiadomić współpracowników  i skontaktować się z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady.  
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);  
5. W przypadku potwierdzonego zarażenia pracownika dalsze kroki podejmowane są                             
w porozumieniu z organem prowadzącym i  stacją sanitarno-epidemiologiczną.  
6. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,                
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.   
7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.  

  
  
  

§8  
Postanowienia końcowe  

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.  obowiązuje do odwołania.  
2. Procedura może być modyfikowana.  
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej świetlicy  oraz udostępniona                 
w formie papierowej na tablicy przy wejściu do świetlicy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Zał. Nr 1 

                                                                                                            

                                                                            Zabłudów, dn.……………………………….  

   
   

Oświadczenie  

rodzica/rodziców/prawnego opiekuna/prawnych opiekunów  

   
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że w związku z istniejącym zagrożeniem 

epidemiologicznym wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka:  

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

                                                ( imię i nazwisko dziecka)  

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

                                                                       ( czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna )  

 


