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Wytyczne z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć  
w placówce będącej jednostka terenową (OPŚ) Fundacji Praesterno 

mającej siedzibę na terenie powiatu nie objętego tzw. obszarem czerwonym bądź  

obszarem żółtym w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.08.2020 w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii 

1. Do placówki mogą uczęszczać podopieczni (w rozumieniu młodzieży objętej 
oddziaływaniami) bądź inni beneficjenci realizowanych działań bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy 
nie przebywają na kwarantannie lub w innej izolacji spowodowanej sytuacją 
epidemiologiczną oraz nie przejawiają objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych. 

2. W trakcie rekrutacji uczestników oddziaływań należy pozyskać: 

2.1. w przypadku uczestników niepełnoletnich: 

▪ Ankietę wstępnej kwalifikacji nieletniego podopiecznego, wypełnianą przez 
rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 1), 

▪ Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2), 

▪ Deklarację podopiecznego/podopiecznej (Załącznik nr 2). 

2.2. w przypadku uczestników pełnoletnich: 

▪ Ankietę wstępnej kwalifikacji podopiecznego pełnoletniego/innego 
beneficjenta/interesariusza (Załącznik nr 3), 

▪ Oświadczenie podopiecznego pełnoletniego/innego beneficjenta/ 
interesariusza (Załącznik nr 4). 

3. Podopieczni mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez 
rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. W drodze do i z placówki podopieczni winni przestrzegać 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, o 
czym winni być poinformowani przez pracownika placówki w sposób 
pozostawiony do dyspozycji kierownika placówki.  

4. Przy wejściu do lokalu placówki należy zamieścić informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk i zachowania bezpiecznego odstępu od innych osób, 
instrukcję użycia środka dezynfekującego, informację o ewentualnej konieczności 
korzystania z maseczek lub przyłbic ochronnych, rękawiczek ochronnych, numer 
telefonu i adres e-mailowy umożliwiający zdalny kontakt z pracownikami placówki. 
Wszystkim wchodzącym do lokalu placówki należy umożliwić skorzystanie z płynu 
do dezynfekcji rąk.  

5. Przebywanie w placówce osób z zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum. Osoby z zewnątrz obowiązuje wcześniejsze zdalne uzgodnienie 
terminu spotkania oraz stosowanie się do zasad obowiązujących na terenie 
placówki. 
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6. Rodzice/opiekunowie odprowadzający podopiecznych mogą wchodzić do 
placówki jedynie w celu odprowadzenia i odbioru podopiecznych, zachowując 
następujące zasady: 

a) nie mogą przebywać na terenie placówki pomiędzy odprowadzeniem i 
odbiorem podopiecznego, 

b) powinni zachować minimum 1,5 metrowy dystans od innych osób, 

c) powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 
osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk), 

d) w wypadku potrzeby odbycia spotkania z pracownikiem placówki powinni 
umówić wcześniej spotkanie telefonicznie lub e-mailowo. 

7. Należy zapewnić możliwość dwustronnej, szybkiej i skutecznej komunikacji 
między podopiecznymi, rodzicami/opiekunami podopiecznych, innymi 
beneficjentam realizowanych działań i innymi ewentualnymi interesariuszami a 
placówką. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 
odległość. 

8. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 
termometr dla placówki) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W 
przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna 
jest ich dezynfekcja po każdym użyciu.  

9. Jeżeli u podopiecznego bądź innego beneficjenta realizowanych działań wystąpią 
objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w 
szczególności gorączkę lub kaszel, należy odizolować osobę, u której 
zaobserwowano opisane objawy w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 
miejscu, zapewniając minimum 2 metrową odległości od innych osób. W 
odniesieniu do podopiecznych poniżej 18 roku życia należy niezwłocznie 
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania podopiecznego z 
placówki (rekomendowany jest własny środek transportu rodziców/opiekunów). 

10. Rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi 
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się podopiecznych 
na terenie placówki (poprzez np. ustalenie różnych godzin przychodzenia 
podopiecznych z poszczególnych grup do placówki, ustalenie różnych godzin 
przerw itp.) oraz unikanie zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia 
dla danej grupy. 

11. Obowiązuje stosowanie ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po 
przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania 
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie 
umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 
Przybory wykorzystywane podczas zajęć należy dezynfekować. 

13. Podopieczni, inni beneficjenci realizowanych działań oraz pracownicy placówki 
nie powinni wnosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów, a przyborami 
wykorzystywanymi podczas zajęć nie powinni wymieniać się między sobą. 



3 

 

14. Należy wietrzyć sale i w miarę możliwości inne części wspólne placówki co 
najmniej raz na godzinę. 

15. Należy wykluczyć z zajęć ćwiczenia i gry wymagające kontaktu fizycznego.  

16. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z miejsca pozostawiania 
okryć wierzchnich, jeżeli jest taka możliwość, należy wprowadzić różne godziny 
przychodzenia podopiecznych do placówki i umieścić środek do dezynfekcji rąk 
przy miejscu pozostawiania okryć wierzchnich. 

17. Przy wypożyczaniu książek lub innych materiałów należy uwzględnić 
konieczny okres 2 dni kwarantanny pomiędzy kolejnymi wypożyczeniami.  

18. Kierownik placówki może opracować i przedstawić Zarządowi Fundacji do 
akceptacji modyfikacje niniejszych wytycznych dostosowane do specyfiki 
placówki i realizowanych w niej działań.  

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i 
powierzchni 

19. Przy wejściu głównym placówki należy umieścić numery telefonów do 
właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału 
zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

20. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie 
podopiecznych, wchodzące do placówki dezynfekowały dłonie lub zakładały 
rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 
obowiązujących stref przebywania. 

21. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
podopieczni, inni beneficjenci realizowanych działań i pozostali interesariusze, 
szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

22. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, 
klawiatur, włączników. 

23. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby podopieczni nie byli narażeni na wdychanie 
oparów środków służących do dezynfekcji. 

24. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z 
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji 
rąk – instrukcje dezynfekcji. 

25. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym 
ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  
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26. Jeżeli na terenie placówki podopieczni i pracownicy używają masek lub 
rękawiczek ochronnych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. 
Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: 
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-
postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników placówki 

27. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy 
nie przebywają na kwarantannie lub w innej izolacji spowodowanej sytuacją 
epidemiologiczną oraz nie przejawiają objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych. 

28. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. 
roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do 
grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania 
minimalizujące ryzyko zakażenia.  

29. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażyć w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można 
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

30. Pracownicy placówki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i 
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

31. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną.  

32. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 
funkcjonującymi w placówce procedurami, zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych 
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

33. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki 
należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. 

34. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w 
części/częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl  
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
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35. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

36. Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 
przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może 
zakrywać ust lub nosa z powodu: 

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym 
albo głębokim, 

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

Inne postanowienia 

37. W sytuacji nieobecności podopiecznego na zajęciach prowadzący ma 
obowiązek jak najszybszego skontaktowania się z rodzicami/opiekunami 
podopiecznego w celu ustalenia przyczyn nieobecności.  

38. W wypadku nieobecności spowodowanej objawami chorobowymi 
podopiecznego sugerującymi infekcję dróg oddechowych lub objęciem 
podopiecznego kwarantanną lub inną izolacją spowodowaną sytuacją 
epidemiologiczną prowadzący zajęcia zobowiązany jest do bezzwłocznego 
poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika placówki. Kierownik placówki, po 
ewentualnej konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
dokonuje oceny sytuacji i w przypadku stwierdzenia zagrożenia 
epidemiologicznego informuje o tym fakcie Zarząd Fundacji, Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną, rodziców/opiekunów podopiecznych, z którymi miał 
kontakt podopieczny, którego dotyczy wszczęta procedura i dyrekcje szkół, do 
których uczęszczają podopieczni objęci wszczętą procedurą. Po konsultacjach z 
Zarządem Fundacji kierownik placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu 
bezpośredniej pracy placówki lub z grupą podopiecznych i przejściu na tzw. pracę 
zdalną. 

39. W sytuacji nieobecności pracownika placówki, innego beneficjenta niż 
podopieczny, bądź interesariusza realizowanych działań kierownik placówki bądź 
inna osoba przez niego wyznaczona ma obowiązek jak najszybszego 
skontaktowania się z nieobecnym pracownikiem placówki, innym beneficjentem, 
bądź interesariuszem realizowanych działań w celu ustalenia przyczyn 
nieobecności.  

40. W wypadku nieobecności jednej z osób wymienionych w punkcie 38 
spowodowanej objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych 
lub objęciem wymienionej osoby kwarantanną lub inną izolacją spowodowaną 
sytuacją epidemiologiczną kierownik placówki, po ewentualnej konsultacji z 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, dokonuje oceny sytuacji i w 
przypadku stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego informuje o tym fakcie 
Zarząd Fundacji, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 
rodziców/opiekunów podopiecznych, z którymi miała kontakt osoba, której 
dotyczy wszczęta procedura i dyrekcje szkół, do których uczęszczają podopieczni 
objęci wszczętą procedurą. Po konsultacjach z Zarządem Fundacji kierownik 
placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu bezpośredniej pracy placówki lub z 
grupą podopiecznych i przejściu na tzw. pracę zdalną. 
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Postanowienia końcowe. 

41. W sytuacji objęcia powiatu, na terenie którego znajduje się siedziba placówki 

tzw. obszarem czerwonym bądź obszarem żółtym w rozumieniu Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 7.08.2020 w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zarząd 

Fundacji określi w drodze Aneksu do niniejszych Wytycznych szczegółowe 

zasady funkcjonowania placówki (w tym organizacji zajęć). 

42. Za wdrożenie niniejszych Wytycznych odpowiedzialne/ni są 
kierowniczki/kierownicy placówek (pełnomocniczki/pełnomocnicy Zarządu 
Fundacji). 

43. W sytacjach zagrożenia Koronawirusem Sars-Cov-2 kadra Ośrodka – przy 
interpretacji niniejszych Wytycznych – powinna posiłkować się pomocniczo 
Schematem postępowania dla placówek Fundacji Praesterno w sytacji 
zagrożenia Koronawirusem Sars-Cov-2 (Załącznik nr 5). 


