
Procedury zapewnienia bezpiecze stwań
w Miejskim Domu Kultury w Działdowie

na wypadek zagro enia COVID-19ż

Na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491)

Wytycznych  zamieszczonych  na stronie  Ministerstwa  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego  we współpracy  z
Głównym Inspektorem Sanitarnym.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem na
terenie MDK
2.  Zajęcia  realizowane  na  zasadach  dobrowolności,  w  małych  grupach,  co  pozwala  na
zachowanie niezbędnych zasad ostrożności
3.  Stosuje  się  wytyczne  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  oraz  Głównego
Inspektora Sanitarnego.
4. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników oraz
rodziców dzieci uczęszczających do MDK w okresie epidemii COVID-19.
5. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności,
ilości zapisujących się uczestników i pojawiających się nowych wytycznych oraz
zarządzeń władz zwierzchnich.

Organizacja pracy placówki w okresie podwy szonego re imu sanitarnegoż ż

1. Zajęcia stacjonarne w obiekcie MDK w czasie epidemii realizowane są w godzinach
10.00-18.15, ale poszczególne grupy spotykają się zgodnie ze szczegółowym
tygodniowym harmonogramem i wymiarze nie dłuższym niż 45 minut.
2. Nie obowiązuje przydział do grup sprzed okresu pandemii. W grupie może przebywać do 4
uczestników  oraz  instruktor–  w  zależności  od  wielkości  sali  –  1  osoba  na  10  metrów
kwadratowych.
3.  Warunkiem  uczestnictwa  jest  złożenie  deklaracji  uczestnictwa  w  zajęciach,  
w wypadku niepełnoletnich podpisanego przez rodziców/opiekunów.
4. Dopuszcza się prowadzenie zajęć indywidualnych.
5. Dopuszczalne jest prowadzenie zajęć zdalnych oraz zajęć na bazie nagrań wideo.
6.  W  sali,  w  której  przebywają  dzieci  znajdują  się  tylko  instrumenty,  przedmioty  
i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować.
7. W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież bez jakichkolwiek objawów
chorobowych wskazujących na infekcję.
8. Pomieszczenia będą utrzymywane w czystości zgodnie z użyciem certyfikowanych
detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
9. Przy drzwiach wejściowych znajduje się automatyczny podajnik z płynem do dezynfekcji
rąk.
10.  Dezynfekowanie pomieszczeń i  sprzętów będzie się odbywało  w odpowiednim czasie
przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie czas
niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
11. Przez dyrektora i pracowników prowadzony będzie monitoring codziennych
prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów



komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,
powierzchni płaskich, w tym blatów oraz dezynfekcji toalet.
12. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie obiektu. W uzasadnionych
przypadkach osoby trzecie mogą przebywać z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności: mieć zasłonięte usta i nos, rękawiczki na dłoniach, zdezynfekowane
dłonie.
13.  Pracownicy MDK zobowiązani  są do zachowania dystansu społecznego miedzy sobą,
(minimum 2 m) w każdej przestrzeni MDK.
14. Szczegółowe zalecenia dostosowane będą do charakteru prowadzonych zajęć.
15. Bezwzględnie zabrania się niekontrolowanego przemieszczania uczestników
w obiekcie.

§ 2
Obowi zki wszystkich pracowników MDKą

1. Każdy pracownik MDK zobowiązany jest do stosowania zasady profilaktyki zdrowotnej i
zachowania reżimu sanitarnego.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,
kaszel, gorączka) pracownik winien pozostać w domu i zawiadomić o tym
fakcie dyrektora placówki.
3.  Pracownicy  korzystają  z  zapewnionych  im  środków  ochrony  osobistej  –  przyłbic,
maseczek, rękawiczek jednorazowych.
4. Wszyscy winni zachowywać dystans społeczny minimum 2m i nie przemieszczać się w
obiekcie bez potrzeby.

§ 3
Obowi zki instruktorów oraz organizacja pracy w MDKą

1.  Instruktorzy  pracują  według  uzgodnionego  i  zatwierdzonego  przez  dyrektora
harmonogramu  zajęć,  w  miarę  możliwości  ograniczającego  wymianę  uczestników  
i instruktorów.
2. Instruktorzy:
*  sprawdzają  warunki  do  prowadzenia  zajęć,  ilość  uczestników,  objawy  chorobowe  
u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
* wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia,
* dbają o odpowiedni dystans między uczestnikami,
* mają obowiązek wyjaśniać, przypominać i egzekwować od dzieci konieczność
stosowania nowych zasad obowiązujących w MDK, a w szczególności: mycia rąk
wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach; unikania dotykania oczu,
nosa i ust i zachowania podstawowych zasad higieny,
* zobowiązani są do powiadomienia dyrektora w sytuacji wystąpienia u uczestnika objawów
chorobowych.

§ 4.
Obowi zki rodziców, opiekunów i uczestnikówą

1.  Rodzice  i  pełnoletni  uczestnicy  zapoznają  się  z  procedurami  opracowanymi  na  czas
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2. Rodzice zobowiązani  są do przyprowadzania wyłącznie dzieci  zdrowych,  bez objawów
chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
3.  Rodzice,  opiekunowie  i  uczestnicy  stosują  się  do  reżimu  sanitarnego  i  dystansu
społecznego na terenie MDK.
4. Rodzice zobowiązani są do udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia uczestnika.



5. Podania aktualnego numeru telefonu, z którym MDK ma możliwość szybkiej komunikacji
z rodzicami.
6. Przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych godzinach funkcjonowania
grup, do których uczęszcza dziecko.
7. Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem MDK na odbiór dziecka zobowiązany
jest  do  zachowania  wszelkich  środków ostrożności  i  zachowania  dystansu  społecznego  –
odległości min.  2 m w stosunku do pracowników MDK oraz innych osób czekających na
odbiór dzieci.
8. Rodzice /opiekunowie prawni nie mogą wchodzić do budynku MDK. Dzieci młodsze
odbierane będą przez nauczyciela przy drzwiach budynku. Rodzice w oczekiwaniu na
oddanie dziecka instruktorowi ustawiają się z zachowaniem bezpiecznej 2- metrowej
odległości.
9. Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu do MDK dezynfekować ręce płynem na
bazie alkoholu lub w przypadku przeciwskazań umyć dokładnie dłonie ciepłą wodą i mydłem.
10. Uczestnicy wchodząc do MDK muszą mieć maseczki ochronne. W zależności od formy
zajęć instruktor może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.
11. Na terenie  MDK wprowadzony zostaje  zakaz  spożywania  posiłków. Uczestnicy zajęć
mogą mieć ze sobą podpisane napoje.
12. Uczestnicy zajęć tanecznych przychodzą w strojach do ćwiczeń, nie ma możliwości
przebierania w MDK; w szatni, na wieszakach można pozostawić tylko okrycia wierzchnie.


