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Załącznik 
do Zarządzenia Dyrektora  

Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie 
 nr 12/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. 

 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO 

W OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE 
 

Na podstawie: 
 
- art.10 ust.1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1082),  

 
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 4 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w  publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 poz 1604) 

 

-Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493 ze zmianami) 

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. 2021 poz. 1525) 

 

- Wytycznych  zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych . 

 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich wychowanków, 

pracowników oraz rodziców uczestników zajęć.  
2. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia 

koronawirusem na terenie OPP. 
3. Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministra Edukacji Narodowej. 
4. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników, 

rodziców dzieci uczęszczających do OPP oraz wszystkich osób 
przebywających na terenie placówki (do wglądu w sekretariacie i na stronie 
internetowej placówki). 

5. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych 
okoliczności i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz 
zwierzchnich. 
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§ 1. 
 

Organizacja pracy placówki. 
 
1. Zajęcia stacjonarne w obiekcie OPP w czasie epidemii realizowane są w godzinach 

15.oo - 20.oo. 
2. W zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych lub choroby zakaźnej.  

3. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez 
opiekunów bez objawów chorobowych lub choroby zakaźnej. W drodze do  
i z placówki opiekunowie oraz wychowankowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

4. Grupy:  
- języka angielskiego, koła szachowe oraz grupa kulinarna wchodzą do 
placówki wejściem nr 1 –(głównym). 
- plastyczne, taneczne, teatralne, rytmiki oraz wokalno-instrumentalna wchodzą 
do placówki wejściem nr 2 (od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). 

5. Pomieszczenia będą utrzymywane w czystości z użyciem certyfikowanych 
detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta. 

6. W sali, w której przebywają dzieci znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które 
można skutecznie dezynfekować. 

7. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim 
czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie 
czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.  

8. Przez dyrektora prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich,  
w tym blatów oraz dezynfekcji toalet (załącznik nr 1 –Tygodniowa Kata Dezynfekcji 
Pomieszczeń użytkowanych przez OPP w Andrychowie).  

9. Na terenie placówki wszystkich obowiązuje przestrzeganie standardów 
higienicznych tj. częste mycie i dezynfekowanie rąk ( po każdym wejściu do OPP  
i korzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust.  

10. Ograniczeniu do niezbędnego minimum podlega przebywanie w OPP osób  
z zewnątrz, w tym rodziców. Są oni zobowiązani do przestrzegania 
wytycznych  placówki, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

11. Obowiązuje zakaz przynoszenia i wynoszenia przez uczestników różnych 
przedmiotów lub zabawek. 

12. Szczegółowe zalecenia dostosowane będą do charakteru prowadzonych zajęć. 
13. Bezwzględnie zabrania się niekontrolowanego przemieszczania uczestników 

w obiekcie. 
14. W placówce wyznacza się izolatorium. 
15. W razie potrzeby może być mierzona temperatura wychowankom placówki. 
16. W wypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych realizacja planów pracy 

poszczególnych grup będzie się odbywać w formie pracy zdalnej. 
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§ 2. 
 

Obowiązki wszystkich pracowników OPP 
 

1. Każdy pracownik OPP zobowiązany jest do stosowania zasady profilaktyki 
zdrowotnej. 

2. W razie potrzeby może być mierzona temperatura pracownikom placówki. 
3. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych lub 

choroby zakaźnej.  
4. Wszyscy pracownicy dbają o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. 
5. Pracownicy, w razie potrzeby,  korzystają z zapewnionych im środków ochrony 

osobistej –maseczek, rękawiczek jednorazowych oraz zapewnionych im 
środków dezynfekcyjnych. 

§ 3. 
 

Obowiązki nauczycieli  
oraz organizacja pracy wychowawczo – dydaktycznej w OPP 

 
1. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele, pracują według zatwierdzonego przez 

dyrektora harmonogramu, w miarę możliwości ograniczającego gromadzenie 
się uczestników i pracowników na terenie placówki. 

2.  Nauczyciele : 
• sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, objawy chorobowe u dzieci, 

dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 
• ustalają drogę szybkiej komunikacji z rodzicami (wykaz telefonów 

w dziennikach) 
• wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia raz na godzinę oraz w razie 

potrzeb. 
• dbają o odpowiedni dystans między uczestnikami, 
• mają obowiązek wyjaśniać, przypominać i egzekwować od dzieci 

konieczność stosowania nowych zasad obowiązujących w OPP, 
a w szczególności: mycia rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją 
znajdującą się w łazienkach (po przyjściu do placówki bezzwłocznie należy 
umyć ręce); unikania dotykania oczu, nosa i ust, ochrony podczas kichania 
i kaszlu, niedzielenie się zaczętym jedzeniem oraz zachowania 
podstawowych zasad higieny, 

• zobowiązani są do powiadomienia dyrektora w sytuacji wystąpienia 
u uczestnika objawów chorobowych. 
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§ 4. 
 

Obowiązki rodziców, opiekunów i uczestników 
 

1. Rodzice i pełnoletni uczestnicy zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa 
zdrowotnego. Zobowiązani są do: 
• przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów chorobowych, 

sugerujących chorobę zakaźną, 
• stosowania się procedury bezpieczeństwa OPP, 
• udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia uczestnika, 
• podania aktualnego numeru telefonu, pod którym OPP ma możliwość 

szybkiej komunikacji z rodzicami, 
• przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych godzinach 

funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko, 
• ogranicza się przebywanie rodziców na terenie placówki. 

2. Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu do OPP dezynfekować ręce. 
3. Na terenie OPP  dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. 

Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 
 

§ 5. 
 

Procedura postępowania  
na wypadek zarażenia koronawirusem pracownika OPP. 

 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub 
choroby zakaźnej.  

2. Pracownicy OPP powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu 
i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 
poradę medyczną. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić 
pod nr 999 lub 112. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji lub choroby zakaźnej dyrektor OPP w trybie 
natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu 
i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia 
należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

4. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi 
objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie 
dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami, a także zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz 
www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa. 
 
 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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§ 6. 
 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenie zakażenia u wychowanka. 
 

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u wychowanka (takich jak 
kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane 
od grupy w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu – izolatorium.  

2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje 
niezwłocznie o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.  

3. Nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem i wzywa do niezwłocznego 
odbioru dziecka z placówki.  

4. Sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta 
i dezynfekowana.  

5. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika wyznaczonego przez 
dyrektora, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem 
i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę ochronną 
i rękawiczki.  

6. Rodzice odbierają dziecko od pracownika OPP przy drzwiach wejściowych 
do budynku.  

7. Dyrektor ustala listę osób, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym 
o zakażenie koronawirusem.  

8. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 
§ 7. 

 
Postanowienia końcowe. 

 
1. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie 

nr 12/2021 z dnia 24 sierpnia 2021r.w sprawie wprowadzenia Procedur 
zapewnienia bezpieczeństwa w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie na 
wypadek zagrożenia COVID-19. 

2. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2022r. i obowiązuje do odwołania. 


