Młodzieżowy Dom Kultury „OCHOTA”
02-348 Warszawa, ul. Rokosowska 10

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY „OCHOTA”
OD 1.09.2020

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wychowanków i pracowników
wprowadzamy zasady mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia
wirusem SARS-Cov-2 i uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa w placówce:

1. Do placówki może przychodzić tylko:
 wychowanek/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg
oddechowych (podwyższona temperatura ciała, ból głowy, gardła, mięśni, kaszel,
duszności, problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu)
 dziecko/wychowanek/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji domowej
2. Wychowanek może być przyprowadzany do placówki i odbierany z niej przez opiekunów
zdrowych bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
3. Przy wejściu do placówki mierzona jest temperatura ciała oraz obowiązuje dezynfekcja rąk.
4. Aby wychowanek mógł wziąć udział w zajęciach, wymagana jest zgoda rodziców lub
opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do placówki oraz
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
5. W przestrzeni wspólnej placówki obowiązuje noszenie osłony ust i nosa.
6. W poszczególnych pracowniach noszenie maseczek jest rekomendowane, ale nie
obowiązkowe.
7. Ograniczamy na terenie placówki przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest
niezbędna – zobowiązują się oni do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust,
dezynfekcja rąk) oraz do przebywania w wyznaczonych miejscach oraz zachowania
dystansu społecznego min. 1,5 m od innych osób.
8. Pracownicy obsługi mają obowiązek dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące
do placówki dezynfekowały dłonie, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
wyznaczonych stref przebywania.

9. W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłanianie twarzy podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Na terenie MDK umieszczone są
dozowniki z płynem dezynfekującym.
10. Wychowanek, który przejawia wymienione wyżej objawy choroby, zostanie odizolowany
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem niezbędnej opieki
i zachowaniem min.2m odległości od innych osób, a jego rodzice/opiekunowie zostaną
niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania go z MDK.
11. Rodzic po odebraniu z placówki wychowanka z objawami chorobowymi ma obowiązek
poinformowania dyrektora MDK o wyniku badania dziecka przez lekarza.
12. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na 1 osobę
(wychowanków i nauczycieli).
13. Z sal zajęciowych zostają 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.
14. Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów.
15. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
16. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
17. Praca poszczególnych sekcji będzie zorganizowana w sposób ograniczający spotykanie się
ze sobą poszczególnych grup uczestników (np. różne godziny przyjmowania grup do
placówki, różne godziny przerw i zakończenia zajęć).

Procedurę sporządzono na podstawie:
1. Wytycznych dot. organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od
1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów
prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
2. Wytycznych GIS, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej :
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow

