Załącznik nr 2 do Regulaminu półkolonii zimowych
w Dębińskim Centrum Kultury „Twórcza Zima 2022 z DCK”
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PÓŁKOLONII
PRZEZ DĘBIŃSKIE CENTRUM KULTURY W STANIE EPIDEMII
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Celem wdrażanych procedur jest wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia
dzieci, młodzieży i wychowawców półkolonii realizowanych w Dębińskim Centrum Kultury.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
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Zakaz przebywania w obiekcie Dębińskiego Centrum Kultury dotyczy osób, które: przejawiają oznaki infekcji lub
objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną np.: podwyższona temperatura, kaszel, biegunka, duszności,
wysypka, bóle mięśni i inne nietypowe objawy.
Uczestników zajęć przyprowadzają i odbierają osoby zdrowe bez oznak infekcji lub objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
Osoby wchodzące do budynku Dębińskiego Centrum Kultury obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa
oraz zachowania dystansu społecznego.
Wchodząc na teren placówki należy obowiązkowo zdezynfekować lub umyć ręce wodą z mydłem.
Przebywając na terenie Dębińskiego Centrum Kultury należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez
pracowników obsługujących zajęcia.
Wytyczne dla uczestników, wychowawców półkolonii:
a) należy regularnie często, dokładnie myć ręce wodą z mydłem (w szczególności przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety) lub dezynfekować je środkami do dezynfekcji rąk (w przypadku dzieci do 6lat,
zalecane jest mycie wodą z mydłem),
b) podczas kaszlu, kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
c) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust.
Ograniczona zostaje liczebność uczestników półkolonii, adekwatnie do wielkości obiektu.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu uczestnictwa i wytycznych związanych
z zachowaniem dystansu społecznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.
W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 1,5 metrowy dystans od siebie. W toalecie
jednorazowo przebywać może tylko jedna osoba.
Codzienne prace porządkowe realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni
dotykowych: poręczy, klamek, włączników świateł, poręczy krzeseł, urządzeń, toalet oraz powierzchni płaskich
w salach zajęciowych i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
Zapewnia się częste wietrzenie pomieszczeń.
Wyznacza się oraz wyposaża w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący pomieszczenie nr 21, piętro II,
w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Na terenie obiektu wywieszone zostają instrukcje sanitarno – higieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania
i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, dezynfekcji rąk oraz potrzebne numery telefonów
do stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.

§3
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
UCZESTNIKA, KIEROWNIKA LUB WYCHOWAWCY PÓŁKOLONII
1.

Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wstąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry
wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek,
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w miejscu
odosobnienia oraz skontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod
nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
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Ustala się miejsce odosobnienia, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące
zakażenie koronawirusem; przeprowadza się dodatkowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi
oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
Należy bezzwłocznie skontaktować się z państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, pełniącym nadzór
epidemiologiczny na terenie zorganizowanego wypoczynku i zastosować się do jego zaleceń w zakresie
dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku jest zobowiązana powiadomić kierownika
wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym
u uczestnika wypoczynku.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zaleca się bieżące śledzenie informacji na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie oraz na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis, a także aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

