Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora MDK „Muranów”
Nr 16/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r.

PROCEDURA WEWNĘTRZNA ORGANIZACJI PRACY W MDK „MURANÓW” IM. C. K. NORWIDA
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2
(ZGODNA Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.)

PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 r. DO ODWOŁANIA
I.

Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom zajęć w placówce w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

II.

Zakres procedury
Procedurę należy stosować w MDK „Muranów”.

III.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
Dyrektor MDK „Muranów” wraz z zespołem Pracowników MDK „Muranów”.

IV.

Postanowienia szczegółowe
1. Przed wejściem uczestnika na zajęcia, rodzic/opiekun niepełnoletniego dziecka,
- a samodzielnie uczestnik pełnoletni - proszeni są o zapoznanie się z treścią niniejszej
procedury.
2. Przed udziałem w zajęciach każdy rodzic/opiekun/uczestnik pełnoletni proszony jest
(jednorazowo) o parafowanie na załączonej liście do procedury znajdującej się na
portierni, że zapoznał się i akceptuje zapisy niniejszej procedury. Treść procedury
dostępna jest także w wersji elektronicznej na naszej na stronie: www.mdkmuranow.waw.pl (zakładka: MDK/DOKUMENTY).
3. Do udziału w zajęciach dopuszczony zostanie tylko uczestnik bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy
z najbliższego otoczenia uczestnika nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
4. Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o nieprzyprowadzanie na zajęcia dzieci
z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz gdy
domownicy z najbliższego otoczenia uczestnika przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
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5. Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i z placówki opiekunowie z dziećmi oraz pełnoletni uczestnicy zajęć
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
6. Przy wejściu do budynku MDK zamieszczona jest informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku umożliwiamy skorzystanie z płynu do dezynfekcji i prosimy
o dokładną dezynfekcję rąk.
7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej MDK-u
(parter budynku/szatnia) zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników placówki min. 1,5 m.
8. Opiekunowie (w tym nauczyciele grup szkolnych) powinni przestrzegać
obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym
obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
9. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne prosimy rodziców/opiekunów aby po
przyprowadzeniu dzieci na zajęcia niezwłocznie opuścili MDK.
10. Jeśli zaistnieje uzasadniona konieczność pozostania przez rodzica/opiekuna
w budynku – podczas zajęć na które uczęszcza dziecko będące pod jego opieką prosimy o ograniczenie czasu pobytu w placówce do niezbędnego minimum
(obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach, tj. na
korytarzach.
11. Każda osoba wchodząca do budynku (nie dotyczy szatni) zobowiązana jest wpisać się
do KSIĄŻKI GOŚCI w celu ew. ustalenia listy osób, które przebywały na terenie
placówki, w przypadku stwierdzenia wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19.
12. Rodzice/opiekunowie proszeni są – jeśli istnieje tylko taka możliwość – o załatwianie
spraw organizacyjnych drogą zdalną.
13. Rodzice/opiekunowie udający się do sekretariatu placówki proszeni o oczekiwanie na
korytarzu (IV p.) na zaproszenie przez pracownika.
14. Rodzice/opiekunowie proszeni są o niewchodzenie do pracowni podczas zajęć bez
zgody nauczyciela MDK-u prowadzącego dane zajęcia (nie dotyczy
nauczycieli/opiekunów grup szkolnych).
15. W placówce (na portierni) znajduje się termometr bezdotykowy. Każdy nauczyciel
może z niego skorzystać w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć podwyższonej
temperatury ciała.
16. Termometr po każdym użyciu dezynfekuje osoba dokonująca pomiaru temperatury
u uczestnika zajęć.
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17. Jeżeli pracownik MDK-u stwierdzi u uczestnika zajęć: temperaturę ciała powyżej
38°C bądź objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym
w szczególności gorączkę, kaszel, natychmiast odizolowuje ucznia w wyznaczonym
miejscu (pomieszczenie Galerii 4 OKNA), zapewniając min. 2 m odległości od innych
osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
dziecka z placówki (własnym środkiem transportu).
18. Przerwy w zajęciach dzieci spędzają w swojej pracowni.
19. Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do
placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
20. Uczestnik zajęć może w czasie pobytu w MDK-u korzystać ze środków ochrony
osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych).
21. Przybory wykorzystywane podczas zajęć należy przydzielać w miarę możliwości
każdemu uczestnikowi do indywidualnego użytku, a po zakończeniu zajęć pracownicy
powinni je umyć lub zdezynfekować.
22. W sali tanecznej używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
23. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
24. Uczestnicy zajęć nie powinni zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach
nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek
innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie
(pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
25. W szatni w tym samym czasie może przebywać tylko jedna grupa dzieci
przychodzących na zajęcia warsztatowe (klasa).
26. W przypadku przyjścia dwóch klas jednocześnie, jedna z klas oczekuje na wejście do
szatni przed budynkiem.
27. Pracownik portierni pilnuje, aby na terenie szatni jednorazowo nie przebywało więcej
niż 10 uczestników zajęć popołudniowych, aby możliwe było zachowanie między nimi
dystansu społecznego (5 podwójnych ławek).
28. Każdy uczestnik zajęć po przebraniu się niezwłocznie opuszcza szatnię i udaje się do
pracowni.
29. Uczestnicy zajęć nie korzystają z windy. Na zajęcia wchodzą schodami.
30. Z windy korzystają tylko uczestnicy zajęć z niepełnosprawnością ruchową lub
rodzice/opiekunowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą wchodzić po
schodach.
31. Po każdym użyciu (przez ww. osoby) winda jest dezynfekowana przez pracownika
obsługi pełniącego dyżur na portierni.
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V.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Pracownicy obsługi zobowiązani są dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym
rodzice/opiekunowie uczniów, wchodzące do MDK-u dezynfekowały dłonie lub
zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
4. Specjalista ds. administracyjnych monitoruje codzienne prace porządkowe, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach,
klawiatur, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji z którymi każdy korzystający powinien się zapoznać.
7. Pracownicy obsługi zobowiązani są systematycznie dbać o czystość urządzeń
sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Na terenie placówki wyznaczono miejsce z oznaczonym pojemnikiem do wyrzucania
zużytych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe), które
znajduje się przy portierni na parterze budynku.

VI.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.
1. Do pracy w MDK 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 powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które
zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, powinni w miarę możliwości
przebywać tylko w pracowni w której prowadzą zajęcia, zaś pracownicy administracji
z ww. grupy ryzyka będą w miarę możliwości organizacyjnych placówki wykonywać
pracę zdalną.
3. W placówce wyznaczono pomieszczenie do tymczasowej izolacji (wyposażone
w środki ochrony i płyn dezynfekujący) w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Jest to pomieszczenie Galerii
na parterze budynku.
4. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się
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telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę
medyczną drogą telefoniczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekowane zostaną
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosowane zostaną
ew. aktualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
8. Niezwłocznie ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
i poinformowana zostanie o tym stacja sanitarno-epidemiologiczna.
9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
10. Niezbędne
i
aktualne
informacje
zamieszczane
są
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
VII.

na

stronach:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zastrzegamy sobie prawo do nowelizacji niniejszej procedury zgodnie ze zmianami
wytycznych ogłaszanych przez MEN, GIS i MZ.
2. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zapoznałem się z treścią PROCEDURY WEWNĘTRZNEJ
ORGANIZACJI PRACY W MDK „MURANÓW” IM. C. K. NORWIDA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM
ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 (ZGODNA Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS DLA PUBLICZNYCH
I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.), akceptuję jej zapisy i przyjmuję do
stosowania. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka/podopiecznego przez
pracownika MDK „Muranów” , jeśli zajdzie konieczność dokonania takiego pomiaru podyktowana
względami bezpieczeństwa sanitarnego.
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