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Procedury organizacji zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku  

podczas trwania epidemii obowiązujące od 1 września 2020 

 

 Na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury mogą uczęszczać dzieci i młodzież bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie. 

 W przypadku nałożenia kwarantanny lub zachorowania należy niezwłocznie 

poinformować placówkę.  

 Przed wejściem na teren placówki uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pozostali 

pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk będzie 

dostępny dla wszystkich wchodzących na teren placówki.  

 W placówce obowiązuje nakaz noszenia maseczek tylko w przestrzeni wspólnej 

(korytarz, szatnie, ubikacje). 

 Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali pod opieka jednego 

opiekuna. 

 W salach można używać i pozostawiać tylko takie przedmioty, które można 

skutecznie dezynfekować. 

 Sale, w których będą odbywać się zajęcia będą regularnie wietrzone. 

 Uczestnicy zajęć będą wpuszczani do budynku tylko na podstawie listy obecności.  

 Uczestnicy zajęć nie mogą zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych 

przedmiotów i zabawek. 

 Harmonogram zajęć został ułożony tak, aby grupy dzieci nie spotykały się na 

korytarzu, z odpowiednim marginesem czasowym potrzebnym na wywietrzenie  

i dezynfekcję sali. 

 Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci nie mogą wchodzić do 

budynku. 

 Jeżeli pracownik placówki zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (szczególności gorączkę i kaszel) uczeń zostanie 

odizolowany od pozostałych uczniów. Nauczyciel lub pracownik placówki 

niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia  

z placówki własnym środek transportu. 

 Nauczycielom przy przyjściu do pracy będzie mierzona temperatura. Nauczyciel  

z temperaturą powyżej 38 stopni C, nie zostanie dopuszczony do pracy.  

 Placówka nie będzie organizować wycieczek, wyjazdów związanymi z konkursami  

i festiwalami oraz wyjść z uczniami poza placówkę. 
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 Placówka będzie organizować wydarzenia kulturalno – edukacyjnych dla grup do 50 

osób.  

 Pracownicy administracji i obsługi powinni do minimum ograniczyć kontakt  

z wychowankami, ich rodzicami oraz nauczycielami. 

 W czasie pracy placówki drzwi wejściowe do budynku będą zamknięte, tak by można 

kontrolować wejście ewentualnych osób trzecich. 

 Każdy rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami i podpisania 

stosownych oświadczeń.  

 

Szczegółowe wytyczne dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 

Nauczyciel ma obowiązek : 

 przyjąć na zajęcia tylko i wyłącznie wychowanków, których rodzice (lub pełnoletni 

uczestnik) potwierdzili uczęszczanie na zajęcia, wypełnili i złożyli stosowne 

oświadczenia, 

 wyjaśniać zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w placówce i podczas 

zajęć, podać informacje, dlaczego zostały one wprowadzone, 

 nie organizowania wyjść poza teren placówki, 

 wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia przed i po zajęciach oraz w razie 

potrzeby podczas zajęć, 

 zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, 

 zwracać uwagę, aby wychowankowie często i regularnie myli ręce, szczególnie  

po skorzystaniu z toalety, 

 wnikliwie obserwować stan zdrowia dzieci i młodzieży i przestrzegać procedury  

na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, 

 zachować dystans społeczny, pomiędzy nauczycielami i pracownikami placówki, 

 korzystać tylko z przedmiotów i sprzętów, które można skutecznie umyć, uprać, 

dezynfekować. 

 

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń 

 Na terenie całej placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Przy wejściu od budynku nalży obligatoryjnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk 

zgodnie z wywieszoną instrukcją. 

 W placówce monitoruje się codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne. 

Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
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znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzegać czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.  

 W placówce zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet. 

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszona jest instrukcja 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – zasady jego 

użycia. Należy myć ręce zgodnie z instrukcjami.  

 Personel i nauczyciele są zaopatrzeni w środki ochrony – przyłbice i jednorazowe 

rękawiczki, natomiast uczestnicy zajęć powinni być zaopatrzeni w maseczki.  

 


