Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące
w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu w okresie epidemii koronawirusa
od 1 września 2020 r.
Na podstawie:
 wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
1 września 2020 r. oraz wytycznych dla obiektów sportowych,
 rekomendacji Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem Miasta Kalisza
A. Organizacja Młodzieżowego Domu Kultury w okresie reżimu sanitarnego
spowodowanego epidemią koronawirusa
I. Zasady przebywania na terenie placówki
1. W zajęciach mogą uczestniczyć wychowankowie MDK bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Warunkiem przyjęcia na zajęcia w okresie pandemii COVID-19 jest wcześniejsze złożenie
przez rodziców / prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika deklaracji – zał. nr 1
3. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowi nauczyciele / pracownicy, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji
4. Wszystkich pracowników placówki: nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
obowiązuje codzienny pomiar temperatury przy wejściu do placówki. Jeżeli pomiar
termometrem bezdotykowym wynosi 38C lub wyżej pracownik nie podejmuje pracy i
powinien skorzystać z teleporady medycznej.
5. Osoby trzecie obowiązane są do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk, podaniu danych do
prowadzonej ewidencji wejść do placówki – zał. nr 2
II. Organizacja zajęć w MDK
1. Każda grupa wychowanków przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą na i z zajęć niepotrzebnych przedmiotów.
3. Sale zajęć będą systematycznie wietrzone pomiędzy zajęciami, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.
4. Organizacja pracy placówki zminimalizuje stykanie się ze sobą poszczególnych grup.
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5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszący min 1,5 m.
6. Rodzice / opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej
placówki, przestrzegając zasady jedno dziecko – jedna osoba dorosła. Zakazane jest
wchodzenie rodziców do sal.
7. Rodzice / opiekunowie nie pozostają w placówce podczas zajęć.
8. Osoba dorosła wchodzi do budynku w maseczce zakrywającej usta i nos i zobowiązana jest
do dezynfekcji rąk. Płyn dezynfekcyjny do rąk znajduje się przy wejściu.
9. Dziecku może zostać zmierzona temperatura. Pomiaru temperatury dokonuje nauczyciel /
wyznaczony pracownik. dokonać pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem
bezdotykowym wynosi 38C lub wyżej rodzic zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko z
placówki.
10. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
11. Należy zapewnić szybką komunikację z rodzicami/opiekunami dziecka.
12. W czasie pracy placówki drzwi wejściowe do budynku są dozorowane przez portiera /
wyznaczonego pracownika.
III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w MDK
1. Osoby dorosłe, w tym rodzice/opiekunowie mają obowiązek dezynfekowania dłoni przy
wejściu oraz zakrywać usta i nos.
2. Dzieci myją regularnie ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do budynku, przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszona jest instrukcja prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – zasady jego użycia.
4. W placówce monitoruje się codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne. Przeprowadzając
dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu
środka do dezynfekcji oraz przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń. W placówce zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
5. Pracownicy MDK zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej.
IV. Spożywanie posiłków w MDK
1. W okresie zagrożenia epidemicznego uczestnicy zajęć nie spożywają posiłków. Nie są
przygotowywane i podawane ciepłe napoje.
2. Uczestnicy mogą mieć swoją wodę (nie zalecamy słodkich i gazowanych napojów
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B. Szczegółowe wytyczne

dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w

Kaliszu
I. Wytyczne dla nauczycieli MDK:
Nauczyciel ma obowiązek :
1. Na zajęcia przyjąć tylko i wyłącznie wychowanków, których rodzice (lub pełnoletni
uczestnik) wypełnili i złożyli kompletne wnioski i stosowne oświadczenia.
2. Wyjaśniać zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w placówce i podczas zajęć, podać
informacje, dlaczego zostały one wprowadzone.
3. Wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia przed i po zajęciach oraz w razie potrzeby
podczas zajęć, prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
4. Nieużywania wentylatorów. dmuchaw ciepłego powietrza.
5. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
6. Zwracać uwagę, aby wychowankowie często i regularnie myli ręce, szczególnie po
skorzystaniu z toalety,
7. Wnikliwie obserwować stan zdrowia dzieci i młodzieży. W przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych u wychowanka dokonać pomiaru temperatury ciała.
Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym (termometry znajdują się w pokoju
nauczycielskim i na portierni) wynosi 38C lub wyżej wdrożyć procedury na wypadek
podejrzenia zakażenia koronawirusem.
8. Zachować dystans społeczny, który powinien wynosić 1,5 m pomiędzy nauczycielami i
pracownikami placówki.
9. Korzystać tylko z przedmiotów i sprzętów, które można skutecznie umyć, uprać,
dezynfekować.
10. Koordynować / uczestniczyć w pracach porządkowych i dezynfekujących w salach w
trakcie i pomiędzy zajęciami.
11. Przy wejściu do budynku dezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury ciała.
12. Stosować wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie reżimu
sanitarnego.

3

II. Wytyczne dla pracowników obsługi mających bezpośredni kontakt
z dziećmi (osoby z portierni, dokonujące pomiaru temperatury, towarzyszące
odizolowanym, sprzątające).
Pracownik ma obowiązek :
1. Przestrzegać stosowania procedur bezpieczeństwa oraz zasad organizacji Młodzieżowego
Domu Kultury w Kaliszu w reżimie sanitarnym.
2. Nosić środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, a w razie
potrzeby fartuchy z długim rękawem.
3. Utrzymywać w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekować powierzchnie dotykowe:
poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików w salach, włączniki.
4. Na bieżąco dezynfekować toalety.
5. W godzinach zajęć dydaktycznych prace porządkowe / dezynfekcyjne w częściach
wspólnych i ogólnodostępnych wykonywać co godzinę.
6. Sale baletowe i gimnastyczne: podłogi i używany sprzęt myć / dezynfekować przynajmniej
raz dziennie.
7 Systematycznie prowadzić rejestr codziennych prac porządkowych i dezynfekujących.
8. Ściśle przestrzegać zaleceń producentów m.in. na opakowaniach środków do dezynfekcji.
9. Po wykonaniu czynności porządkowych myć i dezynfekować ręce.
10. Utrzymywać dystans społeczny z innymi pracownikami wynoszący minimum 1,5 m.
III. Wytyczne dla

pracowników administracji i obsługi MDK

1. Pracownicy administracji i obsługi powinni do minimum ograniczyć kontakt z
wychowankami, ich rodzicami oraz nauczycielami.
2. Zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni wynoszący min. 1,5 m.
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C. Procedura postępowania na wypadek

podejrzenia zakażenia

koronawirusem pracownika Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu lub wychowanka
przebywającego w placówce
1. Jeżeli pracownik, uczestnik lub rodzice / opiekunowie wychowanka zauważą niepokojące
objawy u siebie lub swojego dziecka nie powinni przychodzić do placówki oraz niezwłocznie
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.
2. W placówce zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania wychowanka, u
którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w środki
ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym pod opieką nauczyciela /
wyznaczonego pracownika dziecko z podejrzanymi objawami będzie przebywać w
oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu ich przez
nauczyciela o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko. Nauczyciel
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie kierownictwo placówki. Rodzice zobligowani są do
powiadomienia o tym fakcie lekarza pierwszego kontaktu oraz zastosowania się do
uzyskanych od niego instrukcji.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
Powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek / pracownik z infekcją dróg
oddechowych, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować indywidualne
zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy się
stosować do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
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