
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/20 
Dyrektora GOK Kwidzyn z dnia 15.07.2020 r. 

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania 
 dla pracowników GOK, rodziców i opiekunów  

oraz osób biorących udział w  zajęciach prowadzonych 
na terenie świetlic kulturalno-oświatowych  
Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, 

w czasie epidemii COVID-19 

 

Opracowano na podstawie: 

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

 Domy, centra i ośrodki kultury, ,,Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków 

kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce’’ [https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-

osrodki-kultury]  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 

69 ze zm.) 

 

§ 1 

Cel i przedmiot procedury  

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania i zasad funkcjonowania 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie w trakcie epidemii COVID-19 dla uczestników zajęć 

oraz pracowników, zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady zachowania 

bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zarażenia się pracowników i uczestników zajęć w 

świetlicach kulturalno-oświatowych Gminnego Ośrodka Kultury oraz zasady uczestnictwa w 

zajęciach i innych działaniach GOK Kwidzyn. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, opiekunów, interesantów, pracowników 

oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w 

obiektach GOK Kwidzyn. 

3. Procedura określa zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków 

higieny dla uczestników zajęć i pracowników oraz dezynfekcji pomieszczeń Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kwidzynie i podległych świetlic kulturalno-oświatowych. 

4. Procedura określa zasady postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika i pracownika 

zakażenia koronawirusem. 

 

§ 2 

Zasady organizacyjne oraz higieniczno-sanitarne 

1. Do świetlicy kulturalno-oświatowej może uczęszczać wyłącznie osoba zdrowa,  

bez objawów chorobowych. 
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2. Uczestnicy zajęć w świetlicach GOK są przyprowadzani/odbierani wyłącznie  

przez osoby zdrowe. 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać osoby 

do świetlicy. 

4. Przy wejściu do świetlicy obowiązkowo każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do 

zdezynfekowania rąk lub noszenia rękawiczek w trakcie zajęć. Dozowniki z płynem do 

dezynfekcji dostępne są dla użytkowników budynków GOK przy głównym wejściu. 

5. Uczestnicy zajęć do czasu zajęcia miejsc pozwalających na zachowanie dystansu min. 1,5 m  

zobowiązaniu są do zakrywania usta i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do lat 4 oraz osób 

z przeciwskazaniami, zwolnionych na podstawie odrębnych przepisów.  

6. Ustala się limit uczestników zajęć (min. 10 m2 pomieszczenia na osobę) w świetlicach 

kulturalno-oświatowych w poszczególnych miejscowościach: 

 Rakowiec – 12 osób 

 Pastwa -  12 osób 

 Gurcz – 12 osób 

 Podzamcze – 8 osób 

 Lipianki – 5 osób 

 Korzeniewo – 5 osób 

 Mareza ul. Osiedlowa – 6 osób 

 Rozpędziny – 4 osoby 

 Pawlice – 6 osób 

 Dubiel – 5 osób 

 Brokowo – 5 osób 

 Kamionka – 5 osób 

 Rakowice – 3 osoby 

 Gniewskie Pole – 4 osoby 

 Mareza, ul. Długa – 9 osób 

7. Maksymalna liczba uczestników zajęć w świetlicach kulturalno-oświatowych nie powinna  

przekraczać ilości 12 osób (w obiektach do 300 m2), a do grup przyporządkowani są ci sami 

instruktorzy. 

8. Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do prowadzenia listy obecności, oddzielnie dla 

każdego dnia zajęć. 

9. Z świetlic, w których przebywa grupa osób uczestnicząca w zajęciach, należy usunąć wszelkie 

przedmioty i sprzęty trudne do codziennej dezynfekcji. 

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są umieszczone instrukcje prawidłowego mycia 

rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego zdejmowania 

rękawiczek (załącznik nr 1) 

11.  Wietrzenie pomieszczeń świetlic kulturalno-oświatowych odbywa się co najmniej  

raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12. Osoba biorąca udział w zajęciach nie może posiadać własnych przyborów i pomocy. Uczestnicy 

nie powinni wymieniać się przyborami do zajęć między sobą. 

13. Organizowanie przerwy przez instruktorów dla grupy osób biorących udział  

w zajęciach, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 60 min. Grupa 

uczestników spędza przerwy pod nadzorem instruktora. 

14. Dozwolone jest korzystanie z terenu świetlicy oraz pobytu na świeżym powietrzu  

przez osoby biorące udział w zajęciach. Odbywa się to pod nadzorem instruktora  

przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi. 
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15. Regularne czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć  

na terenie przed świetlicą.  

16. Ograniczenie aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami  

(tj. gry zespołowe) . 

17. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, 

włączniki światła. 

18. Przeprowadzanie dezynfekcji, ściśle z zaleceniami producenta znajdującymi  

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy  

nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

19. Przeprowadzanie na bieżąco dezynfekcji toalet. 

20. Utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych  

na świetlicy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, zakupu naczyń jednorazowych oraz 

jednorazowych sztućców przy organizacji poczęstunków dla uczestników zajęć oraz wydarzeń 

organizowanych na świetlicach. 

21. Po zakończeniu zajęć w świetlicy przedmioty, które były użytkowane przez uczestników 

zostaną zdezynfekowane. 

22. W czasie zajęć na terenie świetlicy nie mogą przebywać inne osoby, niż uczestnicy i instruktor 

prowadzący zajęcia. 

23. Rodzic (lub opiekun prawny) nie wchodzi do świetlicy, oczekuje na uczestnika zajęć  

przed wejściem do budynku, za wyjątkiem rodziców dziecka poniżej 5. roku życia lub z 

niepełnosprawnością, wtedy rodzic uczestnicy w zajęciach z dzieckiem na świetlicy. 

24. Rodzic (lub opiekun prawny)  oczekujący na odbiór uczestnika zajęć przed budynkiem świetlicy, 

zobowiązany jest do zachowania dystansu od innej osoby nie mniejszego niż 2 metry, a 

przypadku braku możliwości zachowania dystansu zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa. 

25. Osoby dorosłe wchodzące do świetlicy mają obowiązek zasłonić usta i nos  

oraz przy wejściu do świetlicy (lub budynku) zdezynfekować ręce. 

 

§ 3 

Procedury ochronne dla pracowników GOK i instruktorów 

 

1. Instruktor prowadzący zajęcia na świetlicy wyposażony jest w przyłbicę bądź maseczkę 

ochronną oraz jednorazowe rękawice ochronne. 

2. Zgodnie ze wskazaniami służb sanitarnych wszystkim pracownikom na terenie świetlicy oraz 

instruktorom zaleca się częste mycie rąk. 

3. Do pomieszczeń socjalnych wstęp dozwolony jest wyłącznie pracownikom GOK i instruktorom 

prowadzącym zajęcia. 

4. Zachowanie dystansu społecznego między instruktorami i innymi pracownikami świetlicy i 

uczestnikami w każdej przestrzeni świetlicy, wynoszącego min. 1,5 m. 

5. Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania czystości w salach, w których odbywają się zajęcia w świetlicy, pomieszczeń 

sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 
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spożywania posiłków, klawiatur, włączników przy użycia środka dezynfekującego o zawartości 

alkoholu powyżej 60% następuje po każdych zajęciach. 

 

§ 4 

 

Zasady postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania  

w świetlicach kulturalno-oświatowych choroby zakaźnej 

 
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie wolno pracownikom GOK przychodzić 

do pracy, a uczestnikom przychodzić na zajęcia. Należy pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kwidzynie, tel. 55 279 38 15, tel. 

alarmowy 697 038 700.  W razie pogarszania się stanu zdrowia winni zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować, gdzie pracują i mogą być zakażone/ni koronawirusem. 

2. Na bieżąco należy śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępne na stronach gis.gov.pl, a także obowiązujące przepisów prawa. 

3. W przypadku, gdy pracownik GOK w czasie pracy zauważy u siebie niepokojące objawy 

sugerujące zakażenie koronawirusem natychmiast powinien udać się do wyznaczonego 

pomieszczenia, skorzystać z maseczki ochronnej i rękawiczek i  oczekiwać na zorganizowany 

transport lub udać się do domu transportem indywidualnym, a następnie zadzwonić do Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń. 

4. W przypadku wystąpienia, podczas pobytu w świetlicy, u uczestnika zajęć objawów, 

sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie należy odsunąć tą osobę  

od prowadzonych zajęć. Powinno udać się z nią do wyznaczonego pomieszczenia, wskazać by 

założyła maseczkę ochronną i rękawiczki. Pracownik GOK powinien powiadomić rodzica lub 

opiekuna dziecka, zapewniając mu opiekę i oczekując na transport indywidualny 

podopiecznego do domu. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest powiadomić o zaistniałej 

sytuacji Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

5. Prowadzący zajęcia powinien natychmiast poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora GOK. 

6. Dyrektor GOK natychmiast zorganizuje rutynowe sprzątanie, zgodnie z obowiązującymi 

procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, 

oparcia itp.). Przygotuje listę osób przebywających w tym czasie w świetlicy, gdzie przebywała 

osoba z objawami zakażenia. Zaleci postępowanie według instrukcji i poleceń Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

 

§ 5 

 

Postanowienia końcowe 

1. Akceptacja i przestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie jest warunkiem 

koniecznym do wzięcia udziału w zajęciach organizowanych przez GOK Kwidzyn. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy i 

wskazania określone w przepisach określonych przez Ministra Zdrowia i zaleceniach Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 
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Potwierdzenie wdrożenia procedury  

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/em się z „Procedurą zachowania bezpieczeństwa i zasad 

funkcjonowania dla pracowników GOK, rodziców i opiekunów oraz osób biorących udział w  

zajęciach prowadzonych na terenie świetlic kulturalno-oświatowych Gminnego Ośrodka Kultury w 

Kwidzynie, w czasie epidemii COVID-19” i zobowiązuje się do jej przestrzegania. 

 
 

L.p. Imię i nazwisko pracownika Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   
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