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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OŚRODKU PROMOCJI GMINY JAWORZE  
W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 
§ 1.  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy dokument określa „Procedury bezpieczeństwa w Ośrodku Promocji Gminy 
Jaworze w okresie pandemii COVID-19”, dotyczące pracowników, instruktorów, dzieci 
uczęszczających na warsztaty/zajęcia oraz ich rodziców/opiekunów. 
 
2. Celem procedur jest:  
a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się koronawirusem i zachorowania na chorobę 
COVID-19, 
b) umożliwienie uczestniczenia w zajęciach organizowanych w placówce w sposób 
bezpieczny. 
 
3. Procedury określają działania, które nie pozwolą całkowicie wyeliminować ryzyka 
związanego z zakażeniem, jednak maksymalnie ograniczą transmisję koronanwirusa.  
 

§ 2. 
OBOWIĄZKI DYREKTORA 

 
Dyrektor OPGJ:  
a/ organizuje pracę personelu i dostosowuje procedury do wymogów zwiększonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19,  
b/ planuje organizację pracy jednostki i przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka 
COVID-19 oraz informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną  
z przyprowadzeniem dziecka do placówki.  
c/ zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki), środki 
higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz mydło antybakteryjne wraz z instrukcją 
prawidłowego mycia rąk. 
 

§ 3. 
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 
1. Pracownik OPGJ: 

a/ przychodzi do pracy bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, 
b/ jest zobowiązany do samoobserwacji i pomiaru temperatury, 
c/ w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 
kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora, 
d/ bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do/z jednostki oraz w trakcie pracy często 
odkaża ręce płynem do dezynfekcji i myje ręce zgodnie z instrukcją, 
e/ przemieszcza się tylko w niezbędnym zakresie. 

2.  Instruktor prowadzący warsztaty: 
a/ zachowuje dystans społeczny, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m, 
b/ wyjaśnia uczestnikom zajęć, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały 
wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach 
poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,  
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c/ instruuje i pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej  
w widocznym miejscu,  
d/ przypomina i daje przykład oraz zwraca uwagę, aby dzieci i młodzież często i regularnie 
myły ręce, 
e/ unika organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu, 
f/ w czasie przerwy wietrzy salę, a w razie potrzeby także podczas zajęć. 

3. Personel obsługi: 
a/ wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia,  
b/ wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  
w czystości ciągów komunikacyjnych,  
c/ dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 
poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.  
 

§ 4.  
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 
Rodzice/opiekunowie prawni: 
a/ zapoznają się z procedurami opracowanymi w Ośrodku Promocji Gminy Jaworze na czas 
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19  
i podpisują oświadczenie będące załącznikiem do niniejszej Procedury, 
b/ przekazują dyrektorowi lub instruktorowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są 
istotne ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne,  
c/ nie przyprowadzają dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie,  
w izolacji, jest poddany hospitalizacji lub prowadzone jest w stosunku do niego 
postępowanie epidemiologiczne,  
d/ przyprowadzają na zajęcia tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.  
e/ stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas absencji chorobowej dziecka  
f/ zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury przed przyprowadzeniem na zajęcia,  
g/ wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało na zajęcia zabawek i niepotrzebnych przedmiotów,  
h/ regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą 
z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, nie przytulaniu się to innych dzieci  
i instruktora, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust,  
i/ zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania,  
j/ bezwzględnie przy każdym wejściu odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk oraz zakrywają 
usta i nos zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
k/ są zobowiązani do odbierania telefonów w sprawie dziecka uczestniczącego w zajęciach 
oraz stosowania się do przekazanych zaleceń i podjęcia natychmiastowych działań. 
 

§ 5.  
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ KULTURALNYCH 

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych: 
 
a/ są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem wydarzenia oraz przestrzegania zasad 
logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, 
b/ są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia się w środki ochrony osobistej, 
zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk, 
c/ stosują się ustalonych zasad organizacji widowni. 


