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                                                                                                            Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 18/2020 

Dyrektora  PMDK w Miastku 

 Z dnia 01.09.2020 r. 

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki  

w okresie pandemii COVID-19 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Miastku 

 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.) oraz Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek od 1 września 2020 r. 

 

I. Zadania administracyjne placówki 

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu wychowanków należy kierować do sekretariatu PMDK                           

w formie elektronicznej na adres sekretariat@mdk.miastko.com.pl  , kontaktować się  

telefonicznie  pod numer 059 857 32 06 lub bezpośrednio po telefonicznym 

uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w placówce. 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres dyrektor@mdk.miastko.com.pl  lub telefonicznie pod 

numerem 606 468 375 , a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia 

terminu spotkania.  

3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub telefonicznie we wtorki w godz. 14.00 -16.00. 
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II. Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczej 

1. W placówce mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby 

wskazującej na infekcję dróg oddechowych. 

2. Uczestnik, u którego w czasie pobytu w placówce występują objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest izolowany w „miejscu czasowej 

izolacji” (sala nr 12) , do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów. 

3. Nauczyciele sporządzają wykaz danych kontaktowych  rodziców/opiekunów, którzy 

zapewnią szybką komunikację w przypadku zachorowania wychowanka lub  

w przypadku stwierdzenia zakażenia w placówce. 

4. Na teren placówki poza wychowankami i pracownikami mogą wchodzić wyłącznie 

rodzice/opiekunowie uczestników zajęć  oraz osoby trzecie, których wejście zostało 

wcześniej uzgodnione w sekretariacie.  

5. Na stronie internetowej placówki oraz przy wejściu do PMDK dostępne są informacje 

opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy 

postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów 

instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące 

placówki oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy PMDK w czasie epidemii. 

6. Budynek PMDK został podzielony na dwie strefy (wychowanka, rodzica) i dla każdej  

z nich ustalono odrębny reżim sanitarny. 

7. Pracownik obsługi przydzielony został do wykonywania zadań na stanowisku pracy  

we wszystkich strefach wymienionych  w punkcie 6. 

8. W czasie zajęć z wychowankami, co 3 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi 

wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety, 

natomiast po zajęciach danej sekcji odkażane są wszystkie powierzchnie dotykowe.  

9. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

10. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego 

odkażania rąk. 

11. Po zakończeniu zajęć w placówce, pomieszczenia sprząta i dezynfekuje pracownik 

obsługi zgodnie z przydziałem zadań. 

12. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być 

prowadzone w formie zdalnej. 
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III. Strefa rodzica 

1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice i osoby postronne należą do 

oznaczonej „strefy rodzica”. 

2. W pomieszczenia należących do strefy rodzica może przebywać nie więcej niż 2 osoby. 

3. Do strefy rodzica może wejść tylko jeden nauczyciel sekcji. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni, wychowankowie i osoby postronne zobowiązani są do 

zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób 

przebywających w tym otoczeniu. 

5. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub 

nałożyć jednorazowe rękawice ochronne. 

6. W pomieszczeniach należących do strefy rodzica pracownik obsługi nadzoruje 

przestrzeganie zasad określonych w ust. 2-6. 

7. Każdy rodzic zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia o uczestnictwie  

w zajęciach w PMDK w stanie zagrożenia zakażeniem COVID-19 stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

8. Nauczyciel sporządza listę uczestnika sekcji z podaniem adresów i nr telefonów 

rodziców/opiekunów prawnych. 

 

IV. Strefa wychowanka 

1. Pomieszczenia, w których przebywają uczestnicy zajęć stałych należą do strefy 

wychowanka  i oznaczone są „strefa wychowanka”. 

2. W pomieszczeniach należących do strefy wychowanka poza uczestnikami zajęć mogą 

przebywać wyłącznie nauczyciele, pracownik obsługi i osoby (m.in. wizytator, 

psycholog) wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na 

podstawie odrębnych przepisów. 

3. Uczestnicy  i nauczyciele podczas zajęć nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, ale 

wskazane jest zachowanie dystansu 1,5 m. 

4. Po wejściu do placówki uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem 

odkażającym / do dokładnego umycia rąk, przestrzegać ochrony podczas kichania                  

i kaszlu oraz dotykania oczu, nosa i ust. 
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5. Dla każdej sekcji przydzielone są stałe sale  zajęć, które są oznaczone informacją, dla 

kogo i w jakich godzinach są przeznaczone. 

6. Wyposażenie sal zajęć dostosowane jest do wytycznych, a wychowankowie mają 

przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 

7. Przyrządy i przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone                                  

i dezynfekowane wg potrzeb.  

8. Nauczyciele ustalają z wychowankami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

9. Regulaminy poszczególnych sal zajęć w placówce są dostosowane do wymogów 

związanych z występującym zagrożeniem COVID-19. 

10. Pracownik obsługi wyznaczony do stanowiska pracy w strefie wychowanka, 

zobowiązany jest do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach 

przebywania uczestników zajęć wg wyznaczonego zakresu zadań, w tym                                      

w szczególności wietrzenia sal, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez 

wychowanków bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów. 

 

V. Ferie i zajęcia innego typu 

Zajęcia feryjne oraz innego typu np. z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

warsztaty tematyczne, itp. realizowane są z uwzględnieniem zasad sanitarnych 

obowiązujących w strefie wychowanka. 

 
VI. Postanowienia końcowe 

 
1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest 

dopuszczony do pracy.  

2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika placówki obowiązuje 

procedura działania zgodnie z wytycznymi. 

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

placówki zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne 

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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4. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor PMDK, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za 

zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić 

stacjonarną pracę placówki. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia:  

B i C. 

1) Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa): 

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia sekcji lub całej  placówki, w zakresie 

wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). 

Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, czy w placówce. 

Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  

i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  

2) Wariant C – kształcenie zdalne: 

Dyrektor placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na 

określony czas i wprowadzeniu w całej placówce kształcenia na odległość 

(edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu 

prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego.  

5. Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID -19  

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Miastku od dnia 01.09.2020 r. do 

czasu ich odwołania. 

6. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązany jest do bezwzględnego ich 

przestrzegania i  stosowania. 

7. Procedura może ulec aktualizacji. 
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Załącznik nr 1                                             
      do Procedury postępowania prewencyjnego  

                                                                                                                                                                                                    pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych  
                                                                                                                                                                                                                      dzieci uczęszczających na zajęcia PMDK 
                                                                                                                                                                                                                                        w Miastku z dnia 01.09.2020r. 

 
 

Oświadczenie o uczestnictwie  
w zajęciach  w  PMDK w Miastku w stanie zagrożenia zakażeniem COVID-19 

 
                    dziecka/ uczestnika pełnoletniego ………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                   ( imię i nazwisko ) 

1. Zapoznałam/ em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID- 19 obowiązujące w PMDK w 
Miastku. 
2. Oświadczam, że moje dziecko/ ja  jest/em zdrowe/y. Nie ma/m kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły                  
u niego/ u mnie ( niepotrzebne skreślić) żadne niepokojące objawy chorobowe, nie miało/ em styczności z osobami, które 
wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 
3. Oświadczam, że nie jesteśmy objęci kwarantanną, każdy z domowników jest zdrowy. 
4. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników PMDK  i w przypadku, gdyby u mojego dziecka 
wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do odebrania go w trybie natychmiastowym z wyznaczonego             
w placówce pomieszczenia do izolacji. 
5. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora PMDK w Miastku.  
6. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19. 
7. Dziecko jest /nie jest,  jestem/ nie jestem  uczulone/ y na wszelkie środki dezynfekujące. 
8. Zgadzam się na pomiar temperatury ciała bezdotykowym termometrem dziecka/u mnie,  jeżeli zaistnieje taka 
konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych oraz udział   
 
                                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                       Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna/ uczestnika pełnoletniego 
 

Miastko, dnia ………………….. 

 

 

 

 

 

 


