
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 

19 wśród uczestników, rodziców i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Czarnowie  związku z wystąpieniem COVID-19. 

 

Niniejsze procedury opracowane zostały na podstawie wytycznych Ministra do spraw zdrowia oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego . 

 

Opracowanie oraz wdrożenie opisanych poniżej procedur ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

uczestnikom oraz pracowniom przebywającym na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Czarnowie. Cel nadrzędny stanowi przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. 

 

1. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach realizowanych na terenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy. 

 

1.1 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie ustala, że uczestnicy których 

rodzice deklarują powrót na zajęcia (każdym możliwym środkiem komunikacji: telefon, Internet, 

poczta) zostaną przyjęci. 

 

1.2 Przed wznowieniem uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych każdy z opiekunów 

(w przypadku, gdy uczestnik zajęć jest osobą ubezwłasnowolnioną) i uczestników jest zobowiązany 

do zapoznania się z treścią oświadczenia znajdującego się na stronie internetowej placówki. 

Oświadczenie to należy podpisać oraz dostarczyć do Kierownika ŚDS w Czarnowie. 

 

2. Dowóz uczestników do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie . 

 

2.1 W trakcie dowozu uczestników do placówki opiekun oraz kierowca zobowiązani są do 

przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

 

2.2. Opiekun towarzyszący pasażerom autobusu codziennie, przed ich wejściem do pojazdu 

dokonuje pomiaru temperatury ciała. Każdy z pomiarów zostaje odnotowany w stosownym 

dokumencie. 

 

2.3 Jeśli stan zdrowia uczestnika budzi wątpliwości, obserwowane są takie objawy jak 

podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszności opiekun ma prawo odmówić transportu 

uczestnika do placówki. 

 

2.4 We wnętrzu środka komunikacji używanego do przewozu uczestników znajdować się będzie 

preparat do dezynfekcji dłoni. Każdy z pasażerów zobowiązany jest do dokonania takiej 

dezynfekcji przed zajęciem swojego miejsca. 

 

2.5 Autobus przewożący uczestników do placówki poddawany będzie regularnej dezynfekcji. 

 

3. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące przed wejściem do budynku Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Czarnowie. 

 

3.1 W odniesieniu do kadry Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie: swoje obowiązki 

zawodowe wykonywać mogą tylko Ci członkowie kadry ŚDS który nie przejawiają objawów 

chorobowych takich jak: kasze, duszności, katar, podwyższona temperatura ciała. 

 

3.2 W odniesieniu do opiekunów uczestników ŚDS w Czarnowie: opiekunowie uczestników zajęć 

mogą wchodzić do placówki tylko w szczególnych sytuacjach (np. gdy stan zdrowia podopiecznego 

tego wymaga: atak padaczkowy, omdlenia itp.). Na teren placówki nie mogą wejść osoby 



prezentujące następujące objawy chorobowe: kasze, duszności, katar, podwyższona temperatura 

ciała. 

 

3.3 Każda osoba wchodząca na teren placówki zobowiązana jest do poddania się pomiarowi 

temperatury ciała jak również dokonania dezynfekcji dłoni. 

 

3.4 Wszelkie środki higieniczne takie jak: mydło antybakteryjne, rękawiczki, przyłbice oraz 

preparaty do dezynfekcji dłoni  zapewnia placówka. 

 

4. Zasady organizacji zajęć terapeutycznych. 

 

4.1 Planowe treningi oraz terapie (muzykoterapia, fizjoterapia, zajęcia z logopedą/psychologiem) 

odbywać się będą indywidualnie lub w małych grupach. 

 

4.2 Uczestnicy zajęć nie mają obowiązku osłaniania twarzy przy wykorzystaniu maseczki, nie 

muszą również korzystać z rękawiczek. 

 

4.3 Osoba prowadząca trening/ terapię zajęciową lub zajęcia terapeutyczne w miarę możliwości 

w trakcie ich trwania osłania nos oraz usta , korzysta z rękawiczek. 

 

4.4 Każda z sal terapeutycznych jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie nie krótszym 

niż 15 minut. 

 

4.5 W każdej sali , jak również na korytarzach umieszczone zostaną płyny do dezynfekcji dłoni. 

 

4.6. Minimum 4 razy dziennie dokonana zostanie dezynfekcji toalet. 

 

4.7 W sposób regularny przeprowadzana będzie dezynfekcja ciągów komunikacyjny, powierzchni 

takich jak: klamki, poręcze, włączniki światła, blaty robocze, drzwi. 

 

4.8 Terapeuta co najmniej raz dziennie przypomina uczestnikom zajęć o zachowaniu higieny, w tym 

o częstym i regularnym myciu rąk (nie mniej niż 30 sekund przy jednorazowej higienie dłoni). 

 

4.9 Odwołuje się wszelkie formy zajęć prowadzone poza terenem placówki. 

 

4.10 Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych część zajęć terapeutycznych realizowana 

będzie na świeżym powietrzu. 

 

5. Zasady związane z wydawaniem posiłków. 

 

5.1 Posiłki wydawane są w małych grupach. 

 

5.2 Osoba odpowiedzialna za podawanie uczestnikom posiłku obowiązana jest do przeprowadzenia 

uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących 

do jego spożycia. 

 

5.3 Po każdym posiłku blaty, stoły i krzesła są dezynfekowane przez personel. Brudne naczynia 

i sztućce będą umyte w temperaturze co najmniej 60 stopni C. 

 

5.4 Woda oraz inne napoje będą podawane uczestnikom zgodnie z wymogami sanitarnymi. 

 



6. Działalność z zakresu integracji uczestników ŚDS w Czarnowie ze środowiskiem lokalnym 

oraz innymi placówkami wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością. 

 

6.1 Na czas trwania pandemii COVID-19 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy 

zawiesza wszelkie formy integracji uczestników placówki ze środowiskiem lokalnym lub 

zaprzyjaźnionymi placówkami. 

 

7. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19. 

 

7.1 W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika (takich jak kaszel, gorączka, 

duszności, katar), uczestnik jest niezwłocznie izolowane od grupy. 

 

7.2 Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym kierownika lub osobę go 

zastępującą. 

 

7.3 Kierownik kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicami/opiekunem/opiekunami 

uczestnika i wzywa do niezwłocznego odbioru ośrodka informując o powodach. 

 

7.4 Pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczestników i informuje 

o zaistniałej sytuacji. 

 

7.5 Rodzice uczestnika odbierają go z ŚDS przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 

 

7.6 W przypadku wystąpienia u pracownika ośrodka będącego na stanowisku niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę 

i informuje kierownika  lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans 

i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

 

7.7 Kierownik  lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno epidemiologiczną 

(numer tel. 29 769 12 95, 29 769 14 73, 29 764 35 74 telefon alarmowy 604 754 201) i wprowadza 

do stosowania na terenie ośrodka instrukcji i poleceń przez nią wydawanych. 

 

7.8 Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID19 jest 

niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, 

poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. 

 

7.9 Pomieszczenie, które przebywał uczestnik z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez 

osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe. 

 

7.10 Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana 

o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

 

7.11Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku 

stwierdzenia na terenie ośrodka zakażenia.  

 

7.12 W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu 

wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w ośrodku, kierownik 

niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. 

 



Przepisy końcowe: 

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Czarnowie od dnia 25.05.2020 r. do czasu ich odwołania. 

 

2. Wszyscy pracownicy oraz uczestnicy zajęć są zobowiązani do ich przestrzegania. 


