
 

Regulamin i szczegóły zachowania środków ostrożności podczas zajęć dla dzieci i młodzieży 

prowadzonych w Centrum Innowacji Przejście 
 

Regulamin 
1. Od 1 sierpnia 2020 w CI Przejście obowiązują zasady wzmożonego reżimu sanitarnego w związku z 

COVID-19.  
2. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach, max 15 osób.  Liczba uczestników zajęć 

dostosowana jest do standardu obiektu i zapewnia  dystans społeczny podczas prowadzenia zajęć.  
3. Uczestników zajęć obowiązuje noszenie maseczki na terenie placówki wyłącznie w ciągach 

komunikacyjnych.  
4. Rodzice/Opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko na zajęcia, nie będą mogli przebywać na 

terenie obiektu podczas zajęć. 

5. Odbiór uczestnika zajęć następuje punktualnie o godzinie zakończenia zajęć.  
6. Rodzic oczekuje na dziecko przed budynkiem. 
7. Centrum Innowacji Przejście zapewnia utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcję powierzchni dotykowych – klamek, włączników światła, uchwytów, ram, krzeseł, 

powierzchni płaskich, blatów stolików w sali zajęć. 

8. Organizator zapewnienia dezynfekcję sprzętu wykorzystywanego podczas prowadzenia zajęć: 

klocków, tabletów itp.  oraz  stale monitoruje prace porządkowe na terenie placówki w czasie 

trwania zajęć. 

9. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegamy zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji, czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji.  

10. Na terenie CI Przejście obowiązuje dezynfekcja pionu sanitarnego – po każdorazowym 

skorzystaniu przez uczestnika zajęć. 

11. Centrum Innowacji dysponuje infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom        

z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.  

Wytyczne dla Rodziców/Opiekunów 

1. Przy wejściu do Centrum Innowacji Przejście umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk – zobliguj 

swoje dziecko do korzystania z niego 

2. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w Centrum Innowacji Przejście 

przekaż edukatorom informacje o stanie zdrowia dziecka (pisemna informacje, że dziecko jest 

zdrowe – rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach). 

3. Przyprowadź na zajęcia dziecko bez objawów chorobowych. 

4. Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia zmierz mu temperaturę. 

5. Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów. 

6. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że nie powinno 

dotykać oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. 

7. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy podczas kaszlu. 

8. Uczul dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy edukatora wynikające ze stosowania 
reżimu sanitarnego.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskazówki dla osób sprzątających sale, w których przebywają dzieci, ciąg komunikacyjny i toalety  



1. używanie przy sprzątaniu rękawiczek;  
2. wietrzenie pomieszczeń podczas sprzątania;  
3. mycie pomieszczeń z użyciem środków antybakteryjnych;  
4. toalety obowiązkowo wyposażone w mydło i ręczniki;  
5. sprawdzanie czy w łazienkach jest instrukcja mycia rąk;  
6. ściereczki i mopy obowiązkowo prane codziennie w temperaturze co najmniej 60 stopni;  
7. przy sprzątaniu środkiem antybakteryjnym należy pamiętać o najbardziej narażonych 

powierzchniach (powierzchniach wysokiego poziomu dotyku): klamki, przełączniki światła, 
krany, zlewy, spłuczki, poręcze.  

 
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19  
 

1. W Centrum Innowacji Przejście wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której 
stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostały zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i 
przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.  

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (takich jak kaszel, gorączka, 
duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek), 
uczestnik zajęć jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane 
pomieszczenie – IZOLATORIUM. 

3.  Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym kierownika lub osobę go 
zastępującą.  

4.  Kierownik kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/ rodzicami/, opiekunem/ 
opiekunami uczestnika zajęć i wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki 
informując o powodach.  

5. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych 
uczestników z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.  

6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczestników do innej, pustej sali, a sala, w której 
przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i 
dezynfekcja – stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów).  

7. Uczestnik w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez kierownika pracownika, który 
zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia 
dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę i 
rękawiczki.  

8.  Rodzice izolowanego uczestnika, odbierają go z placówki przy drzwiach wejściowych do budynku 
placówki.  

9. Kierownik lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych uczestników.  
10.  Jeżeli w placówce przebywają inni uczestnicy, dyrektor powiadamia rodziców, by jak najszybciej 

odebrali ich z placówki.  
11. Kierownik lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.  

 


