§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie
pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników WTZ przy Stowarzyszeniu Na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” w Stalowej Woli oraz Uczestników ich
Rodziców lub Opiekunów.
Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19,
Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich
podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z
zakażeniem, dlatego Uczestnik oraz Rodzic lub Opiekun jest zobowiązany wypełnić
OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1.
§2
OBOWIĄZKI KIEROWNIKA PLACÓWKI

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
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Kierownik ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce
do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii korona wirusa i
choroby COVID-19.
Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do
dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
Organizuje pracę pracowników Warsztatu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w
warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
Planuje organizację pracy na podstawie analizy zebranych informacji od Uczestników i
Rodziców lub Opiekunów o liczbie podopiecznych, którzy zdecydują się korzystać z zajęć w
czasie pandemii.
Przekazuje Uczestnikom i Rodzicom lub Opiekunom informację o czynnikach ryzyka COVID19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z uczestnictwem w zajęciach,
jak i dojeżdżaniem/dowożeniem do WTZ. W związku z powyższym wymaga podpisania
odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik 2
Zapewnia co najmniej jedno pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia
zachorowania Uczestnika lub pracownika.
Wyposaża pomieszczenie w co najmniej 4 zestawów ochronnych, w skład, których wchodzi: 1
kombinezon ochronny, 2 półmaski medyczne jednorazowego użytku, co najmniej 10 par
rękawiczek.
Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, itd.) oraz środki
higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do
dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%), a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla
pracowników i podopiecznych stanowiące załącznik nr 5 i 5a (umieszczone w widocznych
miejscach w placówce) a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące
załącznik nr 4 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża ręce
płynem do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%) wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9
i myj ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.
11. Dopilnowuje, aby przed wejściem do Warsztatu w przedsionku wisiała instrukcja jak
zdejmować rękawiczki jednorazowe stanowiące załącznik nr 6 (umieszczone
w widocznych miejscach w placówce) oraz kosz na zużyte rękawiczki.

§3
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
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4.
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Każdy pracownik Warsztatu zobowiązany jest do samoobserwacji oraz pomiaru temperatury
przynajmniej 2 razy dziennie, przez wyznaczonego przez kierownika do tego celu pracownika
W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,
kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie kierownika placówki.
Do Warsztatu pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkażają ręce
płynem do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%) wg instrukcji stanowiącej
załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z
instrukcją stanowiącą załącznik nr 5
Pracownicy przebierają się w strój do pracy, jeżeli taki posiadają.
Pracownicy: pracują wg ustalonego przez kierownika harmonogramu.
a. Organizują działania terapeutyczne zgodnie z planem rehabilitacji i organizacji zajęć w
Warsztacie.
b. Wyjaśniają podopiecznym, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały
wprowadzone.
c. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr
5 (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
d. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby podopieczni często i regularnie myli
ręce, po skorzystaniu z toalety i po powrocie do Warsztatu po zajęciach poza nim.
e. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na zewnątrz placówki.
f. Organizują wyjścia poszczególnych grup na zewnątrz, tak, aby grupy nie mieszały się ze
sobą.
g. Unikają organizowania większych skupisk podopiecznych w jednym pomieszczeniu
h. Sprawują opiekę, prowadzą zajęcia.
Ważne:
a. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
b. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
c. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości ciągów komunikacyjnych.
d. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,
poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
e. Oprócz środków higieny osobistej w wyjątkowych sytuacjach stosują rękawiczki.
f. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

g. Po
zakończonej
pracy
gruntownie
dezynfekują
powierzchnie,
sprzęty
znajdujące się w pracowni - potwierdzają wykonanie czynności (załącznik nr 3c).
§4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW
1.

Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Warsztacie i podpisują
omówione w § 1 pkt. 3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1
i omówioną w § 2 pkt. 5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2
2. Przekazują kierownikowi lub instruktorowi informacje o stanie zdrowia Uczestnika, które są
istotne.
3. Nie posyłają do Warsztatu Uczestnika, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji.
4. Posyłają do Warsztatu tylko zdrowego Uczestnika – bez objawów chorobowych.
5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania Uczestnika do
instytucji, jeśli wcześniej chorował.
6. Uczestnicy i Rodzice lub Opiekunowie zapewniają we własnym zakresie indywidualną
osłonę ust i nosa w drodze do i z Warsztatu.
7. Przed Wysłaniem Uczestnika do Warsztatu Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do
zmierzenia Uczestnikowi temperatury.
8. Uczestnicy nie zabierają do Warsztatu niepotrzebnych przedmiotów.
9. Regularnie przypominają Uczestnikowi o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i
ust.
10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji
rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej w widocznych miejscach w
placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5.
12. Są zobowiązani do odbierania telefonów z Warsztatu. Są również zobowiązani do podania
aktualnych numerów telefonów.
§5
PRACA WARSZTATU W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
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2.

3.
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Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 8.00-14.30.
Ograniczenie liczebności grup:
a. Grupy w pracowniach dostosowane zostają do wymaganej powierzchni na jednego
Uczestnika
b. Liczba podopiecznych w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje
ograniczona do 1 osoby na 4 m2
c. W związku z powyższym jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę wszystkim
podopiecznym, jednak przebywanie Uczestników w poszczególnych pracowniach będzie
mieć charakter rotacyjny.
Przychodzenie podopiecznego do placówki:
a. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z Warsztatu Rodzic i Uczestnik odkażają ręce
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4, (umieszczonej w

b.

c.

d.
4.

widocznych miejscach w placówce), następnie Rodzic, jeśli chce wejść do Warsztatu musi
włożyć maseczkę wg instrukcji stanowiących załączniki nr 6a, nr 6b.
Pracownicy dyżurujący mierzą temperaturę wchodzących: podopiecznego, jej odczyt
zapisuje na liście. (załącznik nr 3). Jeżeli temperatura badanej osoby wynosi 37° i
powyżej Uczestnik nie jest przyjęty do Warsztatu.
Rodzic lub Opiekun każdego dnia pobytu Uczestnika w Warsztacie pamięta o
przygotowaniu na następny dzień czystej odzieży
Każdy Rodzic przychodzący do Warsztatu winien mieć założoną maseczkę ochronną.

Odbieranie Uczestników z Warsztatu, jeżeli zachodzi taka konieczność
a. Rodzic lub Opiekun nie wchodzi do placówki, jeżeli już to bezwzględnie dezynfekuje ręce
wg załącznika nr 4..
b. Pracownik przyprowadza Uczestnika
c. Pracownik dokonuje pomiaru temperatury podopiecznego wychodzącego z placówki,
zapisuje wynik na liście wejść wg załącznika nr 3.
§6
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

c.i.1. Uczestnik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 (duszności, kaszel gorączkę):
c.i.1.a. Pracownik bezzwłocznie odizolowuje podopiecznego informując o tym fakcie
kierownika placówki.
c.i.1.b. Pracownik pozostaje z podopiecznym utrzymując min. 2 m odległości,
zabezpieczając się środkami ochrony osobistej: w kombinezon ochronny, półmaskę
medyczną jednorazowego użytku i rękawiczki.
c.i.1.c.
Pracownik, Kierownik bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,
którzy niezwłocznie (jak najszybciej) z zachowaniem izolacji, zabierają Uczestnika z
Warsztatu i kontaktują się z lekarzem, celem oceny stanu zdrowia. Od decyzji lekarza
zależy dalsze postępowanie. Jeśli ma podejrzenie zakażenia koronawirusem, kieruje
Uczestnika na oddział zakaźny, celem dalszej diagnostyki i to lekarz niezwłocznie
powiadamia PSSE w Stalowej Woli (załącznikiem nr 8 -wykaz ważnych telefonów i
informacji) o podejrzeniu COVID-19
c.i.1.d. O stanie zdrowia Uczestnika i decyzji lekarza rodzic lub Opiekun powiadamia
Warsztat, z czym związane jest dalsze postępowanie.
c.i.1.e. W przypadku "zwykłej infekcji" Uczestnik nie przychodzi do Warsztatu, w
przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, procedura dotycząca działań w
przypadku ogniska COVID -19 i stosowne działania Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli.
c.i.2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia korona wirusem lub choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
c.i.2.a. Zgłasza fakt kierownikowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego
pomieszczenia.
c.i.2.b. Kierownik kieruje do pomocy pracownika uprawnionego lub wyznaczonego, który
przystępując do działań zabezpiecza się w kombinezon ochronny, półmaskę medyczną
jednorazowego użytku.
c.i.2.c. Kierownik bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze
kroki bezpieczeństwa.
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Załącznik nr 4 do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19
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Załącznik nr 5 do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19
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Załącznik nr 5a do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

7

Załącznik nr 6 do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19
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Załącznik nr 6a do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19
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Załącznik nr 8 do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

WAŻNE TELEFONY I INFORMACJE:
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Niezłomnych 66
37-450 Stalowa Wola

Od poniedziałku do piątku
730 do 2100

tel. stacjonarny: 15 842 51 30
tel. alarmowy: 507 133 285

Dyżury, sobota niedziela
730 do 2100

tel. stacjonarny: 15 842 51 30
tel. alarmowy: 507 133 285

SŁUŻBY MEDYCZNE

Bezpośredni numer na pogotowie ratunkowe: 999
Międzynarodowy numer alarmowy: 112

WAŻNE LINKI DO INFORMACJI:
•
•
•
•

https://www.gov.pl/web/koronawirust
https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
https://wsse.rzeszow.pl/aktualnosci/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi

