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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY W WERBKOWICACH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA COVID-19  

DLA PRACOWNIKÓW GOK WERBKOWICE, UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ, CZŁONKÓW ZESPOŁÓW 

ORAZ RODZICÓW. 

 

Niniejsza procedura została opracowana z uwzględnieniem wytycznych dotyczących 

funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 

w konsultacji GIS.  

  

Celem procedury jest: 

- ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników, zapewnienie bezpieczeństwa odbiorców przebywających na terenie 

Gminnego Ośrodka Kultury  w  Werbkowicach w trakcie epidemii koronawirusa COVID-19. 

 

Zakres procedury:  

- niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników GOK, uczestników zajęć, rodziców  

przebywających na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.  

 
I. Odpowiedzialność  

1.  Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników , uczestników, 
rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Werbkowicach. 

2.  Pracownicy, uczestnicy, rodzice dzieci zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie 
jej na tablicach informacyjnych w holach głównych  w budynku GOK, na stronie internetowej 
GOK, oraz w miejscu ogólnodostępnym na zewnątrz budynku.  

3.  Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii 
odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także  
za bezpieczeństwo uczestników.  

4.  Rodzice i dzieci przebywający na terenie placówki w trakcie trwania epidemii 
odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą. 

5.  Na teren GOK nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu 
przebywania na terenie placówki, a zwłaszcza osoby z objawami choroby.  
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II. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom GOK: 

1.  Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji  (codzienny pomiar temperatury). 

2. W przypadku stwierdzenia objawów mogących wskazywać na podejrzenie zakażenia 
koronawirusem  (gorączka, kaszel, duszność) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia  
o tym fakcie Dyrektora placówki. 
3.    Praca zgodnie z opracowanym przez dyrektora harmonogramem: 

a) zmianowy system pracy :  
                -  1 –sza zmiana od godz. 8.00 do 16.00, 
                -  2 –ga zmiana od godz.  12.00 do 20.00. 

4.  Bezwzględne mycie rąk wodą z mydłem tuż po przyjściu do pracy, jak i po każdorazowym 
wejściu do placówki. 
5. W trakcie pracy częste odkażanie rąk płynem do dezynfekcji  i mycie rąk zgodnie  
z instrukcją -  każde stanowisko pracy wyposażone w środek dezynfekcji rąk.  
6. Bezwzględne używanie środków ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, rękawiczki 
ochronne. 
7.  Ustawienie biurek w pokoju instruktorów z zachowaniem wymaganego dystansu 

przestrzennego – odległość pomiędzy poszczególnymi stanowiskami 1,5 m.. 

8.  Częste wietrzenie pomieszczeń: pokoju instruktorów i wszystkich pomieszczeń, w których 

odbywają się zajęcia. 

9.  Codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości 

ciągów komunikacyjnych. 

10.Częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze 

krzeseł, powierzchni płaskich takich jak blaty stolików, biurek. 

11.  W pomieszczeniu socjalnym może przebywać maksymalnie 2 osoby z zachowaniem 

minimum 1,5 m odstępu od siebie. 
 

 

III. Zapewnienie bezpieczeństwa pobytu uczestników w GOK: 

 

Zajęcia odbywają się tylko na Sali widowiskowej, w której może przebywać maksymalnie 12 

dzieci oraz 1 instruktor. 

 

1.Dziecko jest przyprowadzane i odbierane  w korytarzu wejścia głównego przez 

rodzica/opiekuna punktualnie w godzinach rozpoczęcia i kończenia zajęć. 

2.Rodzic wyraża na piśmie zgodę na pomiar temperatury u dziecka. W przypadku odmowy, 

dziecko nie jest przyjęte na zajęcia do GOK. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar 

temperatury stanowi załącznik do procedury. 
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3.Rodzice zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu lub podania osoby i jej 

numeru telefonu do pilnego kontaktu. 

4.Po przyprowadzeniu dziecka do GOK następuje pomiar temperatury ciała przez pracownika 

GOK w obecności rodzica/opiekuna przy użyciu termometru bezdotykowego. Przy wskazaniu 

temperatury ciała powyżej 37,5°C, uczestnik nie będzie mógł wejść na teren placówki. 

5.Rodzic/opiekun może wejść w maseczce wyłącznie do przedsionka i zobowiązany jest  

do dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym umieszczonym w dozowniku przy wejściu.   

W przypadku przyjścia do GOK kilkorga dzieci jednocześnie rodzice/opiekunowie czekają  

na wejście z zachowaniem bezpiecznej odległości. Do przedsionka może wejść nie więcej niż 

jedna osoba. 

6.Osoba przyprowadzająca dziecko jak i samo dziecko nie może wykazywać objawów 

choroby, jak również nie może mieć wcześniejszych kontaktów z osobą w kwarantannie oraz 

podejrzaną o COVID-19. Oświadczenie o braku kontaktu z osobami w kwarantannie oraz 

osoba podejrzaną o COVID -19  stanowi załącznik do procedury. 

7.W salach i pracowniach wychowankowie w miarę możliwości zachowują dystans  

ok. 2 metrów nad czym czuwa instruktor. 

8.Instruktor wyjaśnia uczestnikom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w GOK i dlaczego 

zostały wprowadzone. 

9.Zabronione jest przynoszenie własnych zabawek i innych przedmiotów.  

10.Przy stoliku może jednocześnie siedzieć nie więcej niż 1 uczestnik. 

11.Wyjście poza teren GOK jest zabronione. 

12.Pracownicy GOK zobowiązani są w miarę możliwości do zachowania dystansu  

od wychowanków oraz między sobą wynoszącego ok. 2 m. 

13.Instruktor jest zobowiązany do dopilnowania częstego mycia rąk przez uczestników zajęć 

zgodnie z instrukcją mycia rąk umieszczonej w każdej łazience. 

14.Sala jest wietrzona i dezynfekowana przed każdymi kolejnymi zajęciami. 

15.Pełnoletni uczestnicy zajęć oraz rodzice przyprowadzający dzieci zobowiązani są do:  

a)przestrzegania ustalonej procedury obowiązującej w GOK – oświadczenie stanowi załącznik 

do niniejszej procedury, 

b)do złożenia oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej procedury, 

c)do poinformowania pracowników GOK o aktualnym stanie zdrowia dziecka. 

 

IV. Przestrzeganie reżimu sanitarnego 
 

1.Przy  drzwiach wejściowych do budynku GOK znajduje się dozownik z płynem  

dezynfekcyjnym rąk. 

2.Osoby wchodzące do GOK mają obowiązek zdezynfekowania rąk zgodnie z instrukcją 

umieszczoną przy dozowniku, dzieci pod nadzorem dorosłych. 

3.Obowiązek zasłaniania ust i nosa przy wejściu do placówki. 
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4.Pracownicy GOK są zobowiązani do regularnego mycia rąk woda z mydłem oraz 

dopilnowania mycia rąk przez uczestników, szczególnie po przyjściu do placówki oraz  

po skorzystaniu z toalety. 

5.Dezynfekcja bieżąca powierzchni dotykowych – klamki, poręcze, włącznik, blaty stolików 

itp. odbywa się po każdych zajęciach poszczególnych grup lub uczestników indywidualnych. 

6.Toalety wyposażone są w mydło bakteriobójcze, ręczniki jednorazowe, przy wyjściu  

z toalety znajduje się środek dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%). 

7.Dezynfekcja toalet odbywa się co 2 godziny. 

8.Po dezynfekcji pomieszczenia są dokładnie wietrzone. 

9.Z pracowni i sal są usunięte przedmioty trudne do dezynfekcji. 

10.Pracownicy GOK w trakcie wykonywania pracy są wyposażeni w środki ochrony osobistej 

– przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe. 

 

V. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia 

koronawirusem 

 

W budynku GOK na parterze  znajduje się pomieszczenie przystosowane do izolacji osób  

w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, wyposażone w środki ochrony osobistej  

i środek do dezynfekcji. 

 

1.W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 
samopoczucie, trudności w oddychaniu u pracownika lub uczestnika wstrzymuje się zajęcia.  
2. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna zostać natychmiast odizolowana . Jeśli uczestnik 
przebywa w GOK z rodzeństwem, to również rodzeństwo podlega izolacji. Jeżeli uczestnik 
jest dzieckiem, przebywa w pomieszczeniu do izolacji pod opieką pracownika GOK, 
wyposażonego w maseczkę, fartuch z długim rękawem i rękawiczki jednorazowe.  
O występujących objawach u dziecka należy natychmiast poinformować rodziców celem 
niezwłocznego odebrania dziecka z GOK.  
3.Niezwłoczne zgłoszenie incydentu dyrektorowi obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie 
obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego 
sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 
4.Ustalenie listy pracowników oraz uczestników    zajęć obecnych w tym samym czasie  
w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik,  
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych  
na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym.: 
- należy natychmiast zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadomić o swojej 
sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.. Każda osoba manifestująca 
objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub 
dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinna ponadto trafić  
do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie 

http://gov.pl/web/koronawirus/
http://gis.gov.pl/
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objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym  
lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym 
transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają 
możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego. 

 
WAŻNE!!!  
TELEFONY KONTAKTOWE DLA OSÓB Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI 
WSKAZUJĄCYMI NA ZAKAŻENIE: 
 

 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  

W HRUBIESZOWIE   509 671 579 

 CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ 801 190 590 

 NAJBLIŻSZY SZPITAL ZAKAŹNY: 

- CHEŁM 82 562 33 61 

- TOMASZÓW LUB. 84 664 44 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


