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Rodzice, Opiekunowie, Pełnoletni Uczestnicy Zajęć 

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ważnymi informacjami, które dotyczą  naszej 

współpracy od 1 września 2020 r.  

NIEZBĘDNIK: 

1. Rodzic/Opiekun niepełnoletniego dziecka, Uczestnik pełnoletni – proszony jest                                

o zapoznanie się z treścią procedury dotyczącej organizacji pracy w MDK-u obowiązującej 

od 1 września 2020 r. (PROCEDURA WEWNĘTRZNA ORGANIZACJI PRACY W MDK 

„MURANÓW” IM. C. K. NORWIDA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM WIRUSEM 

SARS-COV-2. PROCEDUR JEST ZGODNA Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS DLA PUBLICZNYCH                    

I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.)                                                             

i  potwierdzenie/parafowanie na liście - znajdującej się na portierni, że zapoznał się z jej 

treścią i akceptuje jej zapisy. Treść procedury dostępna jest także w wersji elektronicznej 

na naszej na stronie: www.mdk-muranow.waw.pl  (zakładka: MDK/DOKUMENTY). 

 

2. 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. Prosimy 

zatem Rodziców/Opiekunów prawnych o nieprzyprowadzanie na zajęcia dzieci                                        

i nieprzychodzenie na zajęcia Uczestników pełnoletnich z objawami chorobowymi 

sugerującymi infekcję dróg oddechowych oraz wówczas, gdy domownicy z najbliższego 

otoczenia uczestnika przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 

3. Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez 

Rodziców/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.  

 

4. 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. 

 

5. Rodzice/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. 

6. Rodzice/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). 

7. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne prosimy Rodziców/Opiekunów aby po 
przyprowadzeniu dzieci na zajęcia niezwłocznie opuścili MDK.  

http://www.mdk-muranow.waw.pl/
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8. 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)                                                  
i w wyznaczonych obszarach, tj. na korytarzach. 

9. 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. 

10. Rodzice/Opiekunowie proszeni są – jeśli istnieje tylko taka możliwość – o załatwianie spraw 
organizacyjnych drogą zdalną. 

11. Rodzice/Opiekunowie udający się do sekretariatu placówki proszeni o oczekiwanie na 
korytarzu (IV p.) na zaproszenie przez pracownika. 

12. Rodzice/Opiekunowie proszeni są o niewchodzenie do pracowni podczas zajęć bez zgody 
Nauczyciela MDK-u prowadzącego dane zajęcia (nie dotyczy Nauczycieli/Opiekunów grup 
szkolnych). 

13. 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 go 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). 

14. 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.  

15. Każdy Uczestnik zajęć po przebraniu się niezwłocznie opuszcza szatnię i udaje się do 
pracowni. 

16. Uczestnicy zajęć nie korzystają z windy. Na zajęcia wchodzą schodami. 

17. Z windy korzystają tylko Uczestnicy zajęć z niepełnosprawnością ruchową lub 
Rodzice/Opiekunowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą wchodzić po schodach. 

18. Po każdym użyciu (przez ww. osoby) winda jest dezynfekowana przez Pracownika obsługi 
pełniącego dyżur na portierni. 

19. 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.  

20. Zastrzegamy sobie prawo do nowelizacji niniejszych zasad zgodnie ze zmianami wytycznych 
ogłaszanych przez MEN, GIS i MZ. 

 


