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WSTĘP  

Wyszkowski Ośrodek Kultury HUTNIK zapewnia podstawowe środki 

bezpieczeństwa wymagane do prowadzenia zajęć indywidualnych w trakcie 

trwania pandemii, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

przypadki zakażeń, które mogą się zdarzyć w trakcie realizacji swych zadań w 

tym zakresie zarówno w stosunku do uczestników zajęć jak też do 

pracowników. 

Opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników zajęć a także pełnoletni 

uczestnicy zajęć  biorą pełną odpowiedzialność za narażenie zdrowia i życia 

wyrażając zgodę na udział w zajęciach organizowanych przez Ośrodek  w 

trakcie trwania pandemii, mając pełną świadomość, że zachowanie procedur 

bezpieczeństwa sanitarnego jest bardzo trudne.  

Uczestnicy zajęć oraz osoby przyprowadzające je na zajęcia mogą przebywać i 

poruszać się w wyraźnie wyznaczonych strefach.  

I. Procedura rozpoczęcia zajęć w Ośrodku. 

1. Uczestnicy zajęć odbywających się w Ośrodku w trakcie trwania pandemii  

zobowiązani są  do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych na 

podstawie wytycznych GIS oraz MZ, z którymi muszą zapoznać się, zanim podejmą 

decyzję powierzenia o uczestniczeniu w zajęciach.  

2. Opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników zajęć a także pełnoletni 

uczestnicy zajęć  zobowiązani są  podpisać oświadczenie o stanie zdrowia   i  o 

dobrowolnej, świadomej zgodzie na udział w zajęciach w trakcie trwania pandemii 

oraz deklarację, - zał. nr 1 i 1a. Oświadczenie i deklaracje należy pobrać ze strony 

internetowej WOK, wydrukować i podpisane dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć. 

Druki oświadczeń będą  również dostępne w siedzibie Ośrodka gdzie można je 

będzie wypełnić i zgodnie z  procedurą, przekazać pracownikowi Ośrodka.  

3. Uczestnicy zajęć mają obowiązek poinformować pisemnie własnego opiekuna 

zajęć (sms/mail/oświadczenie) o zamiarze wzięcia udziału w zajęciach na 3 dni przed 

planowanym rozpoczęciem zajęć.  

4. Osoby przyprowadzające/odbierające uczestników zajęć może wejść na teren 

Ośrodka tylko do stref wyznaczonych. Uczestnicy zajęć udają się na nie sami pod 

kontrolą pracowników Ośrodka lub prowadzących zajęcia w zachowaniu reżimu 

sanitarnego   

4. Osoby podczas oczekiwania w wyznaczonych strefach bądź też  na zewnątrz 

budynku Ośrodka, bezwzględnie zobowiązani są do zachowania właściwej, 

przynajmniej 2-metrowej odległości, w stosunku do innych osób. 
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5. Wszyscy uczestnicy zajęć a także ich opiekunowie, muszą spełniać wszystkie 

wymogi sanitarne, tj. posiadać  maseczki i rękawiczki. Zdjęcie maseczek czy też 

rękawiczek może nastąpić tylko w pomieszczeniu w którym odbywają się zajęcia po 

otrzymaniu takiej informacji od prowadzącego zajęcia. Zdjęte maseczki czy też 

rękawiczki muszą być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika zajęć. 

6.  W celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia się uczestnicy zajęć powinni na 

nie przybywać na ustaloną godzinę i po ich zakończeniu jak najszybciej opuścić 

budynek Ośrodka. 

7. W przypadku, kiedy uczestnik zajęć  lub jego opiekun wie, że danego dnia lub 

następnego dnia nie będzie brał udziału w zajęciach zobowiązany jest powiadomić o 

tym fakcie, prowadzącego zajęci, najpóźniej do godz. 9:00 w dniu, w którym miały 

odbyć się zajęcia 

8. Uczestnik zajęć przybywający na zajęcia musi być zdrowy. Każdy objaw choroby  

(zaczynający się katar, kaszel,  swędzenie oczu, objawy skórne, podwyższona 

temperatura, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy)  powodują, że 

uczestnik zajęć powinien pozostać w domu. Pracownik Ośrodka lub prowadzący 

zajęcia ma obowiązek odmówienia wejścia na obiekt osobom, które wykazuje 

niepokojące objawy. 

9. Uczestnicy zajęć powinni zabierać ze sobą tylko niezbędne przedmioty po 

wcześniejszym ustaleniu tego z prowadzącym zajęcia. 

10. Jeżeli w najbliższym otoczeniu uczestnika zajęć (np. w domu rodzinnym) 

przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, NIE WOLNO 

brać udziału w zajęciach. Jest to złamanie zasad kwarantanny i jako takie podlega 

odpowiedzialności karnej.   

11. W sprawach pilnych i nagłych, należy kontaktować się z Ośrodkiem telefonicznie 

lub drogą elektroniczną.  

II. Procedury   organizacji  pracy pracowników Ośrodka   podczas                   

trwania  pandemii. 

1. Do pracy w Ośrodku mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Każdy pracownik Ośrodka oraz osoby 

prowadzące zajęcia zobowiązane są do codziennej samoobserwacji   przed wyjściem 

do pracy oraz po jej zakończonej. 

2.  W Ośrodku odbywać się będą zajęcia indywidualne tj. jeden prowadzący zajęcia i 

jeden uczestnik zajęć w jednym pomieszczeniu.  

3. W Ośrodku odbywać się będą zajęcia grupowe tj. ograniczona liczba osób 

jednorazowo przebywających w sali z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
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4. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości w 

kontaktach, tj. 2 m. 

5. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do częstego dezynfekowania rąk oraz 

innych elementów (np. instrumentów) płynem dezynfekującym zapewnionym przez 

Ośrodek.    

6. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do częstego przypominania uczestnikom 

zajęć o konieczności mycia rąk. Do wycierania dłoni używany tylko papierowych 

ręczników. 

7. Pracownicy zajęć w trakcie wykonywania pracy w Ośrodku są zaopatrzeni w środki 

ochrony, tj. maseczki, przyłbice  i rękawiczki. Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ 

używanie ich na terenie Ośrodka, podczas pracy, nie jest konieczne, dlatego decyzja 

o ich używaniu w takiej sytuacji należy do wykonujących pracę. Natomiast podczas 

konieczności kontaktów z innymi osobami dorosłymi/pracownikami/dyrektorem, 

konieczne jest noszenie maski oraz zachowanie minimum dystansu 2 m. 

8. Podczas zajęć ich uczestnicy mogą przebywać  bez przyłbic i maseczek 

ochronnych. Jeżeli uczestnicy zajęć lub ich opiekunowie zdecyduje inaczej, 

zobowiązani są oni  zaopatrzyć się w te środki ochrony, pod warunkiem, że uczestnik 

zajęć nauczony będzie korzystania z nich samodzielnie. W innym przypadku, w 

sytuacji strachu i obawy o życie i zdrowie, należ zaniechać korzystania z zajęć.  

9. Prowadzący zajęcia  w Ośrodku zobowiązani są do wyjaśnienia ich uczestnikom, 

w jakiej sytuacji się znajdują oraz przedstawienia nowych zasad panujących w 

placówce (sposób dostosowany do wieku dziecka), jak: 

 częste mycie rąk, 

 nie wkładanie przedmiotów do ust, 

 nie dotykanie rękoma twarzy, oczu i ust, 

 kichanie tylko w łokieć, 

 nie dotykanie innych, nie podawanie na przywitanie dłoni, 

 zachowanie dystansu. 

10.  Po każdym zakończeniu zajęć ich prowadzący zobowiązany jest zdezynfekować 

wspólny instrument oraz przewietrzyć pomieszczenie przez co najmniej 5 minut,  

11. Pracownicy Ośrodka powinni ograniczyć wzajemny kontakt do niezbędnego 

minimum oraz uniemożliwiać wejścia na teren Ośrodka osobom trzecim.  

III. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia i podejrzenia zakażenia 

chorobą zakaźną wywołanej wirusem SARS-CoV-2 
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Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowania na choroby 

szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich 

pracowników Ośrodka, uczestników zajęć ich opiekunów oraz innych osób 

przebywających w danym czasie na terenie Ośrodka.  

1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik 

Ośrodka a także każdy uczestnik zajęć czy jego opiekun. 

2. Uczestnik zajęć lun jego opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Ośrodka  o 

nagłej zmianie  własnego stanu zdrowia lub swego podopiecznego, jeżeli taki stan 

zostanie zauważony w domu lub po powrocie z zajęć w Ośrodku.  

3. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu 

podejrzenia zachorowania.  

4. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do dyrektora Ośrodka – 796 213 427 . 

5. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania na 

terenie Ośrodka odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o 

chorobę osoby w miejscu do tego wyznaczonym i jak najszybsze zawiadomienie 

odpowiednich oraz w przypadku osoby niepełnoletniej – opiekuna prawnego. 

Wyznaczony pracownik pozostaje z osobą podejrzaną  do czasu przybycia 

służb/opiekuna. Osoba ta nie wraca już do swoich zajęć, tylko czeka na wytyczne 

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wyszkowie. 

6. Osoby będąc w izolacji i oczekując na przybycie służb/opiekuna na bieżąco 

kontroluje stan zdrowia osoby podejrzanej o zachorowanie. 

7. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę 

zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia. 

 8. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie 

alarmowym powiadamia:  

 Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w  Wyszkowie - 29/ 742 32 

45/54 lub  510 208 072. 

 Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112. 

9. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.  

10. Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na 

odizolowaniu osoby/osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu 

opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z 

osobą/osobami z podejrzeniem. 
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11. Odizolowana osoba opuszcza pokój  izolacji bądź też opiekun odbiera 

niepełnoletnią osobę z zachowaniem procedur, dopiero po decyzji Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Wyszkowie. 

12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy, skierować do sali izolacji i powiadomić 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wyszkowie oraz stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

14.  Dezynfekcja pomieszczeń, kwarantanna leży w gestii Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wyszkowie.  

Kwarantanna 

15. Zamknięcie placówki następuje po decyzji dyrektora Ośrodka  w porozumieniu z 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.  

16. Kwarantanna polega na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były 

narażone na zakażenie. 

17. Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie 

objawów chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie”. 

18. Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji 

sanitarno – epidemiologicznej oraz innych właściwych służb/instytucji.  

19. Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę przez 

dyrektora przy uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia.  

20. Powrót do ponownego funkcjonowania placówki może nastąpić zgodnie z 

terminem wyznaczonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego. 

IV. Procedury pracy pracowników obsługi Ośrodka  w trakcie trwania pandemii  

Wszyscy pracownicy obsługi Ośrodka powinni bezwzględnie ograniczyć swój kontakt 

z uczestnikami zajęć oraz ich opiekunami a także z osobami trzecimi. 

 

1. Pracownicy Ośrodka przebywają w nim w godzinach pracy w zależności od 

zajmowanego stanowiska czy też powierzonych obowiązków. 
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2. Pracownicy Ośrodka zobowiązani są do zachowania w kontaktach ze sobą 

odpowiedniej odległości, tj. co najmniej 2 m. 

 

3. Pracownicy, poruszając się po terenie Ośrodka, ograniczają się do pobytu tylko w 

wyznaczonych swoich stanowiskach pracy. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność 

kontaktów z innymi osobami, pracownikami i dyrektorem, wymagane jest  noszenie 

maseczek oraz zachowanie minimum dystansu 2 m. 

5. Każdy pracownik Ośrodka zobowiązany jest do dbania o swoje miejsce pracy, 

dezynfekując na zakończenie dnia sprzęty oraz narzędzia/przedmioty, których 

używał. 

 

6.  Należy zwracać uwagę, aby często i regularnie myć ręce oraz je dezynfekować. 

 

7. Zabrania się organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu. 

 

8. Wyznaczeni pracownicy obsługi odpowiedzialni będą za dezynfekcję traktu 

komunikacyjnego (klamka, poręcze, blaty, podjazdu dla niepełnosprawnych, w c) w 

godzinach przed rozpoczęciem zajęć, po zakończeniu zajęć, w razie potrzeby oraz 

zabezpieczenia podłoża pod dozownikami z płynami dezynfekującymi i ich 

uzupełniania.  

 

9. Wyznaczeni pracownicy obsługi odpowiedzialni będą za dezynfekcję pozostałych 

traktów komunikacyjnych i pomieszczeń wyłączonych dla osób z zewnątrz (piwnice, 

magazyny, warsztat, garderoby) a także elementów znajdujących się w ciągach 

komunikacyjnych na zewnątrz budynku (poręcze, klamki, kłódki, winda). 

 

10. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, blatów w salach 

klawiatury, włączników. Czynności te należy odnotowywać w specjalnym stworzonym 

rejestrze. 

 

11. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.  

 

12. Dezynfekcja środkami dezynfekującymi musi być przeprowadzana bezwzględnie 

pod nieobecność innych osób i zakończona dokładnym wietrzeniem pomieszczenia.  

 

13. W przypadku kiedy pracownik stwierdzi u siebie  nagłą zmianie/pogorszeniu 

stanu swojego zdrowia bezwzględnie musi o tym fakcie powiadomić dyrektora. 
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9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, który zgłosił dyrekcji 

pogorszenie stanu zdrowia, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z 

funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe  (klamki, poręcze, uchwyty, itp.)  

 

 

V. Procedura mycia i dezynfekcji elementów ruchomych.                    

Pracownicy Ośrodka mają obowiązek minimalizowania ryzyka groźnych dla 

bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz własnego, zjawisk w zakresie dezynfekcji i 

dbania o czystość. Dezynfekcja stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu 

zjawisku. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności, mających na celu niszczenie 

drobnoustrojów,  oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.  

1. W pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia pozostają tylko te przedmioty, 

które można łatwo dezynfekować lub umyć w ciepłej wodzie z detergentem.  

2. Dezynfekcji dokonuje się wyłącznie środkami posiadającymi odpowiedni atest. 

3. Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta. 

4. Przedmioty/urządzenia, o których wiemy, że są często używane, myjemy i 

dezynfekujemy każdorazowo po jego użyciu.  

5. Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości sprawuje 

dyrektor Ośrodka. 

 

TELEFONY: 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wyszkowie -  29 /742 32 45  lub  

alarmowy 510 208 072 

Policja - 997 

Pogotowie - 999  lub  112 

Główny Inspektor Sanitarny - 22/ 536 13 00 

Dyrektor Ośrodka – 796 213 427 
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