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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie 
In-nego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej 
 

 
1. Ograniczone zostaje przebywanie w In-nYm Domu Kultury osób z zewnątrz; 

zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. 
2. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do DK osoby z zewnątrz, należy zachować 

dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 
zachowanie 1,5 metrowego dystansu odległości, 
zakrycie nosa i ust, 
obowiązkowa dezynfekcja rąk, 
ograniczone przemieszczanie się po DK, 

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

4. Po wejściu do DK należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 
5. Dzieci poniżej 6 roku życia są zobowiązanie do mycia rąk używając mydła 

w płynie i wody w toaletach DK. 
6. Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach muszą podpisać 

rodzice/opiekunowie.  
7. W DK są ewidencjonowane wszystkie osoby wchodzące. 
8. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed 

rozpoczęciem zajęć z nową grupą. 
 

Zasady organizacji zajęć.  
1. Maksymalna liczba uczestników zajęć w poszczególnych salach jest 

umieszczona na drzwiach do każdej z sal i wynosi odpowiednio: duża sala 23 
osoby, świetlica 11 osób, mała sala 5 osób. 

2. W sali podczas zajęć odległość pomiędzy uczestnikami wynosić będzie min.1,5 
m. 

3. Zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni 
stykanie się ze sobą poszczególnych grup (np. różne godziny rozpoczęcia 
zajęć). 

4. Uczestnicy zajęć jeśli to tylko możliwe powinni posiadać własne przybory.  
5. Przed salą do zajęć będzie znajdować się płyn do dezynfekcji rąk. 
6. Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do wyjaśnienia uczestnikom, 

jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują na zajęciach. 
7. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można 

dezynfekować, umyć, uprać. 
8. Wykorzystywane do zajęć przybory powinny być systematycznie 

dezynfekowane lub myte. 
9. Sala, w której odbywają się zajęcia, będzie wietrzona po każdych zajęciach, 

podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie 
zajęć przy otwartych oknach. 

10. Instruktor zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia 
rąk, szczególnie po przybyciu do DK, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z 
zajęć na świeżym powietrzu. 

11. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka instruktor może 
zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. 

12. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek 
objawów chorobowych.  
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13. Nie może uczestniczyć w zajęciach dziecko, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji.  

14. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z zasadami 
obowiązującymi w DK w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć 
stosowne oświadczenia i zgody. 

15. Rodzice/opiekunowie zgłaszający dziecko na zajęcia winni podać co najmniej 2 
możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w 
sytuacjach nagłych. 

16. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przekazania istotnych informacji 
na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania 
o każdej ważnej zmianie. 

17. Rodzice/opiekunowie powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu 
do DK niepotrzebnych przedmiotów. 

18. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.  
19. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą 

z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę 
na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
 

Pracownicy/instruktorzy DK: 
1. Powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć 

wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed 
zarażeniem. 

2. Mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do zajęć (po uprzednim 
podpisaniu zgody). 

3. Będą zobowiązani do korzystania ze środków ochrony osobistej 
(przyłbice/maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące). 

4. Maseczki/przyłbice winny być używane w kontaktach z rodzicami 
z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.  

5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), 
zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić 
do wyszczególnionego pojemnika. 

6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, 
należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, maseczki i inne 
należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta.  

8. Każdy pracownik/instruktor ma obowiązek niezwłocznego informowania 
kierownika DK o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci 
oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19. 

9. Zaleca się: 
a. utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (korytarzy) - mycie 

2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby, 
b. dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz 

dziennie oraz w razie potrzeby, 
c. dezynfekcję sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy 

krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed 
wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowników, 

d. dezynfekcję toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej 
przerwie oraz w razie potrzeby. 
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10. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości w toaletach 
będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – 
dezynfekcyjnych. 

11. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.  

12. Do obowiązków pracowników obsługi należy także:  
a. sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach 

umieszczonych przy wejściu do DK oraz w użytkowanych 
pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,  

b. uzupełnianie mydła i ręczników papierowych w toaletach, a także ich 
mycie i dezynfekowanie baterii przy umywalkach, 

c. wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich 
mycie i dezynfekcja. 

13. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl 

 
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka: 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego 
dziecka, nie mogą przychodzić na zajęcia.  

2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować kierownika, a także 
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub 
oddziałem zakaźnym. 

3. Instruktor, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia 
kierownika DK. 

4. W DK jest przygotowane pomieszczenie, służące do odizolowania 
dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w DK oznaki 
chorobowe.  

5. W pomieszczeniu dziecko przebywa pod opieką instruktora z zapewnieniem 
minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, 
którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko. 

6. O zaistniałej sytuacji kierownik niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, 
SANEPiD w Rudzie Śląskiej (nr tel. 32 340-03-84 do 85, alarmowy 668-164-
330). 

7. Dalsze kroki podejmuje kierownik w porozumieniu z SANEPiD-em i o podjętych 
działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników/instruktorów DK. 

8. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w DK procedurami oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

9. 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. 

 
 
 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/instruktora DK. 
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1. Pracownik/instruktor przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących 

objawów, nie powinien przychodzić do pracy.  

2. Pracownik/instruktor o niepokojących objawach powinien niezwłocznie 

powiadomić kierownika DK i skontaktować się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się 

stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.  

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w DK, pracownik/instruktor 

natychmiast powiadamia kierownika lub osoby uprawnione, i izoluje się od 

wszystkich osób w wydzielonym pomieszczeniu. 

4. Kierownik powiadamia o sytuacji odpowiednie służby sanitarne, medyczne.  

5. W osobnym pomieszczeniu nie mogą przebywać inne osoby. 

6. Pracownik/instruktor z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia 

na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu 

przybycia odpowiednich służb.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/instruktor, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.); 

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy 

wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 

budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić 

wszystkich pracowników/instruktorów oraz rodziców. 

W przypadku, gdy uczestnik, pracownik/instruktor został skierowany do szpitala 

z podejrzeniem koronawirusa, kierownik w porozumieniu z właściwym państwowym 

inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu placówki na czas 

niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.  

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

Procedura może być modyfikowana. 

Procedura zostanie opublikowana na stronie DK, profilu fb i udostępniona w formie 

papierowej w biurze DK.  

Pracownicy/instruktorzy zostaną zapoznani z procedurami obowiązującymi na terenie 

DK. 

O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby 

zainteresowane.  


