
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO 

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY „OCHOTA” 

Organizacja zajęć: 

 Od 18 maja 2020 wychowankowie MDK mogą brać udział w zajęciach 
stacjonarnych w placówce. 

 W związku z koniecznością wprowadzenia zasad bezpieczeństwa epidemicznego 
tygodniowy plan zajęć z MDK „Ochota” zostaje tymczasowo zmieniony, tak 
aby w maksymalnym stopniu wyjść naprzeciw potrzebom wychowanków i umożliwić 
im korzystanie z zajęć pomimo ograniczeń liczebności grup i innych koniecznych 
obostrzeń. 

 W grupie może przebywać do 12 uczestników, o ile wymiary sali na to pozwalają. 

 Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 
(wychowanków i nauczycieli). 

 Z sal zajęciowych będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć 
będzie dokładnie czyszczony lub dezynfekowany po każdych zajęciach. 

 W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników będą wynosić min. 1,5 m. 

 Na zajęciach plastyczno-manualnych każdy uczestnik otrzyma własny komplet 
przyborów i materiałów. Wychowankowie nie powinni wymieniać się nimi między sobą. 

 Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 
nauczyciela. 

 Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy wychowankami będą 
ograniczone. 

 Organizacja pracy poszczególnych grup utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych 
grup uczestników (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny 
przerw i zakończenia zajęć). 

 Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych 
przedmiotów. 

 Pracownicy obsługi będą regulować liczbę osób wchodzących w tym samym czasie do 
placówki i nadzorować przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z szatni 
przez wychowanków przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 
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 MDK organizuje klubowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wychowanków, 
których rodzice zgłosili potrzebę korzystania z takich zajęć. Godziny tych zajęć będą 
wynikać z informacji zebranych od rodziców i możliwości lokalowych placówki. 

 Nauczyciele i inni pracownicy MDK powinni zachowywać dystans społeczny między 
sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi będą ograniczać kontakty z wychowankami, 
rodzicami oraz nauczycielami. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający wychowanków do/z MDK mają 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych 
uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z 
zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z 
dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków 
ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 
oczekiwanie na dzieci przebywające na zajęciach poza placówką). 

 Na zajęcia w MDK może uczęszczać wyłącznie uczestnik zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 Wychowankowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, nie wolno przyprowadzać 
uczestnika do MDK. 

 Przebywanie osób z zewnątrz w placówce będzie ograniczone do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 
obszarach oraz w jak najkrótszym czasie. 

 W celu zapewnienia sposobów szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 
wychowanka niezbędne jest zaktualizowanie telefonicznych numerów kontaktowych. 

 Aby wychowanek mógł wziąć udział w zajęciach, wymagana jest zgoda 
rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do placówki 
oraz jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów chorobowych. 

 Pomiar temperatury będzie dokonywany przy użyciu termometru bezdotykowego, 
dezynfekowanego po użyciu w danej grupie. 

 Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 
odległości od innych osób, a jego rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie 
powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z MDK. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z 
którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 Przed wejściem do MDK jest udostępniony automatyczny dozownik płynu 
dezynfekującego do rąk. 

 Pracownicy obsługi mają obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do 
szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i 
nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Wszyscy pracownicy są zobligowani do regularnego mycie rąk wodą z mydłem oraz 
dopilnowania, aby robili to wychowankowie, szczególnie po przyjściu placówki, przed 
jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. 

 W MDK odbywa się regularny monitoring codziennych prac porządkowych, 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. 

 Wszyscy pracownicy MDK są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – 
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

 Zapewniona jest bieżącą dezynfekcję toalet. 

 Wszystkie sale zajęciowe będą codziennie ozonowane po zakończeniu zajęć oraz w 
miarę możliwości podczas dłuższych przerw w zajęciach. 


