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Wstęp

Poniższe procedury są konieczne do zastosowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego,
w  szczególności  podejrzenia  zakażeniem  koronawirusem,  w  celu  zapewnienia  zdrowia  i
bezpieczeństwa  społeczności  Fundacji  Wolna  Szkoła  (dzieci  i  dorosłych)  w  ramach
prowadzonego projektu Wolna Szkoła Demokratyczna w odpowiedzi na wprowadzony przez
Ministra Zdrowia RP stan epidemii: 

•  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  marca  2020r.  w  sprawie  ogłoszenia  na  obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020r. poz.491) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 24 marca 2020r. poz.
522) 

Niniejsze  procedury  zostały  opracowane  na  potrzeby  prowadzenia  projektu  Wolna  Szkoła
Demokratyczna  w  okresie  trwania  epidemii  wirusa  SARS-  CoV-2.  Procedury  mają  na  celu
usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania  Fundacji Wolna Szkoła, aby w jak najbardziej optymalny 
i  możliwy  do zrealizowania  sposób  zapobiec  możliwości  rozprzestrzenianiu  się  wirusa  i  zapewnić
bezpieczeństwo dzieciom, personelowi i rodzicom.  Fundacja Wolna Szkoła nie prowadzi placówek
opiekuńczych  zgodnie  z  rozumieniem  ustawy  Prawo  Oświatowe  (wspiera  rodziny  w  edukacji
domowej),  niemniej  w  związku  z  brakiem  odrębnych  wytycznych  dla  organizacji  pozarządowych
prowadzących  zajęcia  pozaszkolne  dla  grup  różnowiekowych  zarząd  Fundacji  zdecydował  o
wdrożeniu wytycznych w oparciu o udostępnione przez GIS / MZ / MEN wskazówki dla placówek
różnego rodzaju, dostosowując je do rodzaju działalności prowadzonej przez Fundację. 

Działania  ustalone  według  poniższych  procedur  mają  dostosować  funkcjonowanie  Fundacji  
do  sprawnego  realizowania  działań  opiekuńczych  w  okresie  trwania  epidemii  SARS-  CoV-2  ,  
jak  również  po  ogłoszeniu  zniesienia  stanu  epidemii,  tak,  aby  nie  dopuścić  do  ponownego
rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2.

W związku z ogólnymi  wytycznymi wskazanymi przez GIS i MZ w obecnym okresie, procedury są
skonstruowane   także  w  oparciu  o  wiedzę  i  doświadczenie  osób  współtworzących  społeczność
Wolnej  Szkoły  a  także  prowadzących inne placówki  oświatowe i  placówki  opiekuńcze w zakresie
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówkach.

Zarząd i personel Fundacji zobowiązują się do należytego sprawowania nadzoru nad bezpiecznym i
higienicznym przebiegiem pobytu dzieci na zajęciach Fundacji, w takim zakresie, w jakim pozwoli na
to obecna sytuacja.

Odpowiedzialność  za  jakiekolwiek  zdarzenia  wynikłe  z  obecnej  sytuacji  zagrożenia  zarażeniem
wirusem ponoszą Rodzice dzieci uczęszczających do placówki, jeśli placówka wykazała się należytą
dbałością o bezpieczeństwo higienicznego pobytu dzieci.
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Procedura przyjmowania dzieci na zajęcia.

Fundacja Wolna Szkoła będzie prowadzić zajęcia pozaszkolne dla grupy najmłodszych w godzinach od
9.00 do 16.00. Wszelkie upoważnienia dotyczące odbioru dzieci tracą ważność, do przyprowadzania i 
odbierania dzieci upoważnione są tylko konkretnie dwie osoby zamieszkujące z dzieckiem / ćmi, które
wskazane będą w załączonym Oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego dotyczące ryzyka zakażenia  
wirusem SARS CoV-2.

Dla grup wiekowych od 6/7 do 14 lat, zajęcia będą prowadzone w godzinach od 9.00 do 17.30. 
Wszelkie upoważnienia dotyczące odbioru dzieci tracą ważność, do przyprowadzania i odbierania 
dzieci upoważnione są tylko konkretnie dwie osoby zamieszkujące z dzieckiem / ćmi lub w 
wyjątkowych sytuacjach rodzic innego dziecka uczęszczającego na zajęcia prowadzone przez 
Fundację do tej samej grupy, które wskazane będą w załączonym Oświadczeniu rodzica/opiekuna 
prawnego dotyczące ryzyka zakażenia  wirusem SARS CoV-2.

Opiekunowie prawni dzieci zobowiązani są  do stosowania się do wytycznych zawartych w 
procedurze pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Fundacji z winy Opiekuna.

W pierwszej kolejności na prowadzone przez Fundację zajęcia przyjmowane są dzieci:
- pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu 
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19
- którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  

1. Wytyczne ograniczenia liczby dzieci w pomieszczeniach

Na terenie Fundacji przebywa określona liczba dzieci, zmniejszona odpowiednio do wytycznych 
podanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia. W jednej grupie może 
przebywać do 12 dzieci + max. 2 dzieci, gdzie na każde jedno dziecko i każdego opiekuna przypada 4 
m2 powierzchni Sal, jako minimalna powierzchnia pomieszczenia do zabawy, odpoczynku i zajęć. 
Każda grupa dzieci będzie przebywać w jednej i tej samej przestrzeni (wyznaczone sale), do każdej 
grupy dzieci będą przypisani konkretni opiekunowie, by zachować stałość i bezpieczeństwo kontaktu. 
W związku z liczbą dzieci uczestniczących w projekcie Wolna Szkoła Demokratyczna, Zarząd Fundacji 
zdecydował o wprowadzeniu systemu zmianowego dla grup dzieci w wieku od 6/7 do 14 lat. 
Wyznaczone grupy dzieci, będą mogły korzystać z zajęć prowadzonych przez Fundację co drugi dzień, 
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według szczegółowego harmonogramu przesłanego do wiadomości rodziców (system zmianowy nie 
dotyczy zajęć prowadzonych w lipcu w ramach okresów próbnych „Lato z Wolną Szkołą”). 

Organizacja zajęć i zabawy w takich grupach są tak zorganizowane, aby zapobiec przemieszczaniu się 
dzieci pomiędzy grupami w celu ograniczenia ryzyka przenoszenia wirusa, każda grupa przyjmowana 
jest do placówki poprzez osobne, wydzielone wejście tak, aby dzieci nie miały ze sobą styczności 
(możliwa styczność w ramach jednej grupy).

2. Procedura przyjmowania dzieci na zajęcia i wypuszczania po zajęciach

Dzieci powyżej 4 r.ż. w czasie drogi do i z zajęć noszą maseczkę (do momentu wejścia do budynku, w 
którym prowadzone są zajęcia, zgodnie z aktualnymi przepisami), w budynkach i na terenie maseczki 
nie muszą być stosowane. Opiekunowie prawni dzieci przyprowadzanych do placówki muszą być 
zaopatrzeni w maseczkę oraz założyć jednorazowe rękawiczki (lub zdezynfekować ręce) przed 
wejściem na teren Fundacji. Opiekunowie zobowiązują stosować się do zasad reżimu sanitarnego 
obowiązującego na terenie Fundacji Wolna Szkoła. Po wejściu na teren Fundacji (dotyczy wyłącznie 
Opiekunów dzieci w wieku od 4 do 6 lat), Opiekunowie telefonicznie kontaktują się z Pracownikami i 
udają się bezpośrednio do wskazanego budynku. Opiekunowie dzieci w wieku od 6/7 do 14 lat, nie 
mają prawa wstępu na teren Fundacji (poza wyjątkowymi sytuacjami uzgodnionymi z Personelem 
Fundacji).

Do placówki przyjmowane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 
świadczących o infekcji (katar, kaszel, podwyższona temperatura - powyżej/równa 37,5 C, widoczne 
osłabienie, ospałość, widoczne złe samopoczucie). Wszelkie symptomy mogące świadczyć o 
rozwijającej się infekcji, które na wejściu zauważy pracownik Fundacji jest wskazaniem do 
nieprzyjęcia dziecka do placówki. Decyzja personelu Fundacji w tym zakresie jest ostateczna i 
wykonywalna ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku (jeśli u dziecka stwierdzono 
symptomy choroby), aby dziecko mogło ponownie uczęszczać na zajęcia, niezbędne jest dostarczenie 
przez Opiekuna zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka wydanego przez lekarza. 

Dzieci wpuszczane są na zajęcia pojedynczo (nie dotyczy rodzeństw). W przypadku, gdy przy 
placówce pojawi się więcej niż jedno dziecko, należy czekać na wejście do budynku  w odpowiednich 
odstępach - 2 m lub więcej. 

Opiekunowie powinni być poinformowani o zasadach utrzymywania braku kontaktu pomiędzy 
dziećmi z różnych grup pod rygorem nieprzyjęcia dziecka do placówki.

Przy przyjmowaniu dziecka na zajęcia, w wiatrołapie przed wejściem do szatni lub przed wejściem na 
teren Fundacji, odpowiednio do wieku dzieci, Pracownik (zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki) 
placówki bada oględzinowo stan zdrowia dziecka, pyta je o samopoczucie, bada termometrem 
bezdotykowym temperaturę ciała dziecka, pyta Opiekuna o stan zdrowia dziecka, o możliwe 
wystąpienie zagrożenia w domu, powołując się na oświadczenie o niezatajaniu informacji.

W placówce Opiekun rozbiera dziecko, daje sygnał pracownikowi Fundacji  i wychodzi 
z placówki, tak, aby ograniczyć kontakt z personelem (dotyczy dzieci w wieku 4 do 6 lat). Pracownik 
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odbiera dziecko z szatni, pomaga umyć lub zdezynfekować ręce i wprowadza do Sali. Dzieci w wieku 
powyżej 6 lat, udają się do szatni, gdzie zostawiają plecak, w którym może być śniadaniówka, 
przybory piśmiennicze, bidon i w przypadku dzieci w wieku powyżej 10 lat telefon komórkowy i 
komputer / tablet. Następnie udają się umyć lub zdezynfekować ręce. Plecki pozostają w szatni przez 
cały czas pobytu dzieci na terenie Fundacji. Bidony, śniadaniówki i sprzęt elektroniczny muszą zostać 
zdezynfekowane po wniesieniu do budynku Fundacji. W szatni jednocześnie może przebywać tylko 1 
dziecko w części dla grup do 10 lat i 1 dziecko w części dla grup do 14 lat. 

Odkażeniu podlegają także pojemniki na picie (bidony lub butelki z dziubkiem dzieci najmłodszych), 
które dziecko przynosi ze sobą do placówki. Dopuszczalne są wyłącznie pojemniki, do których nie 
można włożyć palca).

Zalecamy powstrzymanie się od przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów/zabawek na zajęcia z 
domu. Dzieci nie mogą zabierać do domu żadnych przedmiotów ani zabawek z sal, w których 
prowadzone są zajęcia. Dzieci nie mogą przynosić na zajęcia / do sal zabawek pluszowych i innych 
przedmiotów, których dezynfekcja nie jest możliwa. 

Każde dziecko może przynieść jeden przedmiot potrzebny do zbudowania poczucia bezpieczeństwa 
dziecka w powtórnej adaptacji związanej z długa przerwą w funkcjonowaniu Projektu, spowodowaną 
ograniczeniem funkcjonowania placówek opiekuńczych przez ustawy związane z Covid-19. 
Przedmioty te podlegają dezynfekcji przed wniesieniem do sal i przed ich zabraniem do domu.

Ubrania na zmianę, potrzebne dziecku, powinny być spakowane w plastikową torbę, która może 
zostać odkażona w szatni. Rzeczy mają być pozostawione w szatni. Dodatkowo dzieci wieku od 6 lat 
mogą przynieść jeden duży ręcznik kąpielowy, który musi być zapakowany w osobną torbę plastikową
umożliwiającą jej dezynfekcję. Po użyciu ręcznik musi być natychmiast schowany do torby i zabrany 
do domu tego samego dnia do prania. 

Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w placówce, niedopuszczalne jest 
zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie na zajęcia.

Dzieci z grupy najmłodszej oraz od 6/7 do 10 roku życia odbierane są po uprzednim zawiadomieniu 
przez telefon jednego z Pracowników o przybyciu Opiekuna. Opiekun czeka na dziecko przed 
wejściem do placówki (w przypadku złej pogody, w wiatrołapie – dotyczy wyłącznie dzieci w 
najmłodszych, do 6 roku życia), Pracownicy placówki pomagają dziecku ubrać się i wypuszczają 
dziecko do Opiekuna. Dzieci, które mają zgodę rodziców na samodzielne poruszanie się po mieście i 
ukończyły 7my rok życia, mogą opuszczać teren Fundacji po potwierdzeniu z Personelem.

Dzieci, które mają zgodę rodziców na samodzielne opuszczanie terenu Fundacji, każdorazowo przy 
ponownym wejściu na teren Fundacji (tego samego dnia), dezynfekują ręce i poddają się pomiarowi 
temperatury wykonanemu przez pracownika Fundacji.

W szatni nie mogą przebywać dzieci z różnych grup.

3. Schemat przebywania dzieci w Sali
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W Salach przebywają dzieci w liczbie odpowiednio dostosowanej do wytycznych liczby dzieci na metr 
kwadratowy - 1 dziecko i pracownik na 4 m2, w ilości nie większej niż 12 dzieci + 2 w jednej Sali.

Dzieci są zapoznane z zasadami higienicznego przebywania w grupie, oraz higienicznego korzystania z
zabawek i sprzętów w Sali. Kadra dba o  przebywanie dzieci we wspólnej przestrzeni, dbając o higienę
zabawy z należytą starannością.

 Dzieci dezynfekują lub myją ręce: po przyjściu na zajęcia;  każdorazowej wizycie w toalecie i 
wyjściu na dwór; przed posiłkiem -  nie rzadziej niż 5 razy dziennie;

 Dorośli dbają o przestrzeganie zakazu brania zabawek do ust z należytą starannością;
 Zabawki i pomoce dezynfekowane są 2 razy w ciągu dnia: w godzinach południowych 

(podczas spaceru) oraz po opuszczeniu przez dzieci terenu Fundacji (razem z wszystkimi 
innymi sprzętami);

 Zabawki i pomoce w Sali powinny być ograniczone tylko do ilości niezbędnego minimum, 
zabawki pluszowe powinny być usunięte, w Sali powinny być tylko i wyłącznie zabawki, które 
można z łatwością umyć i zdezynfekować;

 Elementy wyposażenia Sali, które są najczęściej używane (klamki drzwi, klamki okna, uchwyty
szafek, umywalka w toalecie itd.) są dezynfekowane minimum 2 razy dziennie: w południe, 
popołudniu po wyjściu dzieci.

 Sala wietrzona jest jak najczęściej, nie rzadziej jednak niż co 1 godzinę, chyba że uruchomiona
jest wentylacja mechaniczna.

 Personel mierzy temperaturę dzieciom, termometrem bez dotykowym co najmniej 2 x 
dziennie;

4. Schemat poobiedniego odpoczynku dzieci („odpoczywanki”) - dotyczy dzieci w wieku do 6 lat.

Odpoczynek dzieci odbywa się w Sali, wywietrzonej i przygotowanej do odpoczynku.
Leżaki powinny być rozstawione jak najdalej od siebie. 
Leżaki po każdorazowym odpoczynku są dezynfekowane i odstawiane w miejsce czyste. Pościel dzieci
ograniczona zostaje do niezbędnego minimum - poduszka i dwa przykrycia, najlepiej z materiału, 
który można prać w minimum 60’ C, po 5 dniach oddawane rodzicom do wyprania 

Rodzice odbierają pościel dziecka w worku zamkniętym, po wypraniu dostarczają do placówki
pościel również w szczelnie zamkniętym worku. 
(Najlepiej, jeśli będą dostarczone dwa takie komplety).

Placówka przechowuje pościel dziecka w osobnej półce, bez możliwości stykania się pościeli z
innymi pościelami dzieci. 

Pracownicy placówki stwarzają optymalne warunki dzieciom do zasypiania, w poczuciu 
bezpieczeństwa i poszanowania praw dziecka, zachowując przy tym środki ostrożności.
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Środki oraz procedury dezynfekcji

Placówka wyposażona jest w środki dezynfekujące ogólnie dostępne na rynku. 

1. Procedura dezynfekcji pomieszczeń

Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, systematycznie dezynfekcja jest prowadzona w 
południe (gdy dzieci są w ogrodzie), a także po południu, po wyjściu wszystkich dzieci z placówki.

Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, gdy jest wymagana interwencja środkami 
odkażającymi w konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa).

Dezynfekcja jest przeprowadzana jest w szczególności: 

 przed posiłkami, 
 przed odpoczynkiem „odpoczywanki”, 
 w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, uchwyty meblowe, 

klamki, klapy sedesowe, umywalki, uchwyty kurkowe kranu, włączniki światła, pochwyty 
poręczy) - minimum 2 razy dziennie.

Codziennie  przeprowadzana jest dezynfekcja powietrza specjalistycznym sprzętem wykorzystującym 
ozon. Ozonowanie wykonywane jest wyłącznie po opuszczeniu terenu Fundacji przez dzieci i personel
merytoryczny.

Powierzchnie materiałowe (meble, wykładziny) dezynfekowane są codziennie parą w temperaturze 
co najmniej 105 C.

Wszystkie działania związane z dezynfekcją pomieszczeń prowadzone są przy należytej staranności 
zachowania procedur bezpieczeństwa stosowania środków dezynfekujących. Personel został 
przeszkolony w kwestii bezpiecznego używania środków dezynfekujących i zobowiązany został do 
stosowania się do procedur.

2. Procedura dezynfekcji zabawek, pomocy naukowych, sprzętu sportowego i powierzchni

Przedmioty dostępne dla dzieci w placówce są dezynfekowane na bieżąco, szczególnie po 
każdorazowym wzięciu do ust zabawki przez dziecko. Personel dokłada należytej staranności w 
kwestii bezpieczeństwa zabawek, pomocy, sprzętu sportowego i bezpieczeństwa dzieci.

Dezynfekcja codzienna:

 Przedmioty zebrane w pojemniku pryskane są specjalistycznym preparatem odkażającym i 
pozostawiane na działanie preparatu na minimum 30 minut.

 Codzienne bieżące dezynfekowanie po nieprawidłowym użyciu (zabawka wzięta do ust, 
kichnięcie na zabawkę itp.)

8



 Bieżące dezynfekowanie wszelkich powierzchni dotykowych (klamki, pochwyty poręczy, 
uchwyty kurkowe kranu, umywalka, sedes, włączniki,  uchwyty meblowe, itp.) minimum 2 
razy dziennie

 Codziennie wszystkie meble, blaty, sanitariaty są myte i dezynfekowane minimum 3 razy 
dziennie

 Codziennie podłogi są myte i dezynfekowane minimum 2 razy dziennie
 Środki chemiczne są przechowywane w bezpieczny sposób

Procedura przyjmowania i wydawania posiłków

Placówka nie prowadzi własnej kuchni, korzysta z usług firmy kateringowej. Dla zachowania 
bezpieczeństwa, firma kateringowa dostarczać będzie pojemnik do placówki w sposób jak najmniej 
angażujący kontakt pomiędzy pracownikami placówki a pracownikami firmy kateringowej. 

Firma kateringowa po uprzednim zawiadomieniu przez domofon o przybyciu, umieszcza pojemniki z 
posiłkami na przygotowanym stoliku, który ustawiony jest jak najbliżej wejścia na zewnątrz, w 
miejscu osłoniętym od warunków atmosferycznych. Po zawiadomieniu personelu placówki pracownik
firmy kateringowej zostawia pojemnik i oddala się, a pracownik placówki zabiera pojemnik ze stolika. 

Pracownik firmy kateringowej ma obowiązek przebywać w maseczce i rękawiczkach. Pracownik 
placówki zobowiązany jest do założenia rękawiczek przy odbieraniu pojemnika z żywnością. Pojemnik
powinien być zdezynfekowany przed wniesieniem do Sali środkiem dezynfekującym w sprayu do 
szybkiej dezynfekcji.

W Sali pracownik placówki otwiera pojemnik nadal w rękawiczkach. Po dezynfekcji rękawiczek 
Pracownik rozdziela posiłki, jak najmniej ingerując w zawartość pojemnika (nie kroimy, nie 
mieszamy). Firma kateringowa zobowiązana jest do dostarczania posiłków rozdzielonych, już w 
pojemnikach jednorazowych oraz do dostarczenia sztućców jednorazowych w zamkniętym szczelnie 
worku/pojemniku.

Przed posiłkiem dzieci myją lub dezynfekują ręce.

Po posiłku każde dziecko odkłada pusty (po jedzeniu) pojemnik na środek stołu i idzie umyć ręce do 
łazienki. Posiłki odbywają się wyłącznie przy wyznaczonych stołach lub na wyznaczonym terenie na 
zewnątrz.

Mycie zębów po obiedzie jest niewskazane w nowym reżimie sanitarnym i zabronione jest 
do odwołania (dotyczy dzieci w wieku do 6 lat).

Po każdym posiłku należy umyć i zdezynfekować stoły, oparcia i poręczy krzeseł, blaty, które miały 
styczność z pojemnikami na żywność. Puste opakowania po posiłkach spakować w jeden worek. 
Czynności te należy wykonywać w rękawiczkach, które po zakończeniu czynności związanych 
z posiłkiem należy zdjąć i wyrzucić do worka z pojemnikami po posiłkach, worek ten następnie 
szczelnie zamknąć i włożyć do śmietnika. Pracownik powinien zdezynfekować ręce po całej 
procedurze posiłku.
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Wszelkie czynności związane z myciem powierzchni należy wykonywać przy użyciu jednorazowych 
ściereczek na rolce lub przy pomocy ręcznika papierowego. Odpady po myciu należy umieszczać w 
jednym worku z pojemnikami po posiłkach, który szczelnie zamknięty zostaje wrzucony do śmietnika.

Taka procedura obowiązuje przy wszystkich posiłkach kateringowych, jakie odbywają się w placówce.

II śniadania

Dzieci przynoszą swoje śniadania w szczelnie zamkniętych pojemnikach (tzw śniadaniówki, jakie 
obowiązywały do tej pory). Pojemniki muszą być czytelnie opisane, tak, aby nie uległy pomyleniu. 
Pojemniki są dezynfekowane po przyniesieniu.

Pojemniki śniadaniowe zostają umieszczone w szafce na pojemniki śniadaniowe (dotyczy dzieci w 
wieku do 6 lat) lub w plecakach w szatni (dotyczy dzieci powyżej 6 lat).
Przed śniadaniem pracownik placówki wyjmuje pojemniki po kolei i rozdaje dzieciom, stawiając je na 
stolikach, po przygotowaniu stolików do spożywania posiłku dzieci dezynfekują ręce. Po zjedzeniu 
pojemniki są chowane do szafek na pojemniki śniadaniowe lub plecaków odpowiednio.

II śniadania są spożywane wyłącznie w wyznaczonej sali / stołach lub miejscach wskazanych przez 
Personel Fundacji.

II śniadania są przygotowane przez Opiekunów w taki sposób, aby wymagały jak najmniejszej 
ingerencji pracowników placówki , po to, aby można było uniknąć niebezpieczeństwa przeniesienia 
wirusa. Owoce są pokrojone, ciastka odpakowane, itp.

Pracownicy pomagający w przygotowywaniu II śniadania zachowują te same procedury reżimu 
sanitarnego, co przy posiłkach kateringowych.

Procedura ochrony pracowników

Procedury wprowadzone w Fundacji mają za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie wszystkich 
przebywających osób w placówce oraz ich poczucie bezpieczeństwa, mając na względzie przede 
wszystkim bezpieczeństwo oraz należytą staranność w wykonywaniu zaleceń niniejszych procedur. 
Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością 
i stosowania się do procedur obowiązujących w placówce.

1. Zasady pracy w placówce

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Fundacji powinni przejść szkolenie z zasad nowego reżimu 
sanitarnego obowiązującego w placówce, każdy pracownik powinien dostosować swoje działania do 
systemu pracy obowiązującego w placówce, oznacza to:

 Zachowanie dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni Fundacji, min. 1,5m.
 Ograniczenie kontaktu ze starszymi osobami z rodziny, środowiska;
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 Możliwie maksymalne ograniczenie kontaktów  towarzyskich, w szczególności z osobami 
mogącymi mieć kontakt z wirusem (z tzw grupy ryzyka);

 Powiadomienie organu prowadzącego (OP) o sytuacji kontaktów z osobą zarażoną SARS-CoV-
2, bądź o możliwości kontaktu z taką osobą;

 Powiadamianie niezwłoczne OP o wszelkich sytuacjach w pracy Fundacji mogących mieć 
wpływ na sytuację placówki (niepokojący wywiad z opiekunami, niepokojące objawy 
u podopiecznego placówki, niepokojące objawy u osób z personelu placówki, 
o niezatrzymanym wtargnięciu osób trzecich do placówki, o nie zachowaniu procedur przez 
Opiekunów dzieci, itp.)

 Zachowanie bezpieczeństwa w pracy, według procedur zastosowanych w placówce
 Zachowanie szybkiego przepływu informacji - wyznaczone kontakty
 Pracę tylko w jednej instytucji edukacyjnej / placówce oświatowej.
 Prowadzenie nauki własnej tylko zdalnie.

Zalecane jest delegowanie pracownika do grupy, do której uczęszcza dziecko pracownika  - zasada ta, 
ma zminimalizować zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa, chyba że nie ma takiej możliwości: 

 pracownik- rodzic zostaje oddelegowany do sali gdzie uczęszcza jego dziecko
 pracownicy spowinowaceni i mieszkający w jednym gospodarstwie domowym powinni 

pracować w tej samej sali

2. Środki ochronne i zasady ich używania

Każdy pracownik zostaje wyposażony w środki ochronne:

 Przyłbica
 Kombinezon ochronny
 Zestaw rękawiczek jednorazowych nitrylowych (uzupełniane sukcesywnie)
 Zestaw masek (uzupełniane sukcesywnie)

Każdy pracownik codziennie bada 2 razy (po wejściu na teren Fundacji i po godzinie 12.00) dziennie 
temperaturę swojego ciała w placówce i zobowiązany jest do poinformowania Zarząd Fundacji o 
sytuacji atypowego podwyższenia temperatury ciała.

Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, jednocześnie stosując się do 
procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej utylizacji tych środków. 

Rękawiczki jednorazowe po każdorazowym zużyciu, w sposób bezpieczny (pracownik został 
przeszkolony w jaki sposób zachować bezpieczeństwo przy ściąganiu rękawiczek) zostają wyrzucone 
do zamykanego pojemnika na odpady. Nie jest dopuszczalne, aby zdejmowane rękawiczki były 
używane po raz drugi.
Przyłbica jest wielorazowego użytku, musi być dezynfekowana po każdym użyciu, utylizowana 
powinna być, gdy przestaje spełniać swoje zadanie ochronne, czyli w każdym przypadku uszkodzenia 
bariery ochronnej. Przyłbica powinna być wyrzucona do szczelnie zamkniętego pojemnika na odpady.
Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku jest używany w sytuacji zagrożenia SARS-CoV-2, gdy 
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stwierdzone zostaną przesłanki do odizolowania dziecka z podejrzeniem objawówi SARS-CoV-2, 
kombinezon zakładany jest przez pracownika oczekującego z dzieckiem w izolacji. Zużyty kombinezon
powinien być zdjęty w sposób bezpieczny (pracownik został przeszkolony w kwestii bezpiecznego 
zdejmowania kombinezonu), włożony do worka, worek powinien być szczelnie zamknięty i 
zdezynfekowany, następnie włożony do worka na odpady, worek na odpady należy szczelnie 
zamknąć i włożyć do pojemnika na odpady. 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia 
objawów chorobowych u dziecka/pracownika

Wszystkie działania w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych u dziecka muszą być 
prowadzone w poszanowaniu praw i godności dziecka. Najwyższym celem tych działań powinno być 
bezpieczeństwo wszystkich osób w placówce i dobro dziecka.

Niedopuszczalnym jest stygmatyzowanie, dyskryminowanie dziecka i ograniczanie wolności osobistej 
dziecka. Wszelkie działania powinny być prowadzone ze spokojem tak, aby nie zachować jak 
najbardziej poczucie bezpieczeństwa dziecka z objawami, jak również pozostałych dzieci w placówce. 
Obowiązkiem zarządu wobec pracowników jest dbać o spokój w placówce, dlatego działania powinny
być przećwiczone przez personel i zarząd.

Powyższe zasady dotyczą także pracowników i współpracowników Fundacji, u których wystąpiły 
objawy chorobowe.

1. Obserwacja objawów - symptomy zagrożenia zarażeniem

Na podstawie informacji przygotowanych przez rząd RP: https://www.pacjent.gov.pl/koronawirus 
oraz WHO https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Są to:

 suchy Kaszel  (szczególnie nasilający się) 
 Duszność / przyspieszony oddech / kłopoty z oddychaniem
 Gorączka 
 Wymioty / biegunka
 Zaburzenia węchu i smaku
 Złe samopoczucie, zmęczenie

Mniej powszechne objawy to bóle różnego pochodzenia, a także katar, ból głowy, ból gardła,  
zaczerwienienie lub podrażnienie oczu oraz wysypka na skórze lub odbarwienie palców rąk i stóp.
Poważne objawy wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej obejmują duszność lub 
trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej oraz utratę mowy lub ruchu. 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast:

12

https://www.pacjent.gov.pl/koronawirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


* odizolować dziecko od reszty grupy

* zapewnić mu opiekę dorosłego

* niezwłocznie powiadomić rodziców w celu jak najszybszego odebrania dziecka (i rodzeństwa) z 
zajęć prowadzonych przez Fundację, a następnie poinformować Zarząd Fundacji.

* w wypadkach wymagających natychmiastowej pomocy lekarskiej wezwać pogotowie 
ratunkowe lub / i skonsultować się z powiatową stacją sanitarną.

2. Procedura powiadamiania i kontakty do służb sanitarnych

System powiadamiania powinien być tak skonstruowany, aby równocześnie jak najszybciej 
powiadamiani byli Opiekunowie dziecka, a także instytucje wyznaczone do powiadamiania o 
przypadkach wystąpienia objawów.

Po dalsze instrukcje należy zwrócić się do służb sanitarnych: Infolinia NFZ 800 190 590

Powiatowy Inspektor Sanitarny (https://www.pssewawa.pl/):  505-342-009; 698-107-933; 884-697-
317; 699-834-426; 501-127-338; 606-165-090; 604-135-225

Główny Inspektor Sanitarny: 22 536 13 00 

Pogotowie ratunkowe: 999 ( w przypadku intensywnych objawów, symptomów zagrażających życiu)

2.1. Powiadamianie rodziców

Rodzice powiadamiani są poprzez kontakt telefoniczny. W placówce w zakrytym, ale łatwo 
dostępnym dla personelu miejscu dostępna musi być lista z najważniejszymi numerami do Rodziców 
dzieci przebywających w placówce.

W miejscach (kilku) widocznych mają być wywieszone numery telefonów do służb sanitarnych.

Każdy pracownik placówki nosi przy sobie telefon komórkowy.

3. Izolacja dziecka/pracownika z objawami chorobowymi

W ramach prowadzonych zajęć udostępnione zostają dwie sale, jedna w budynku mniejszym, druga 
w budynku większym, które będą służyć jako izolatki. 

Dziecko z podejrzeniem infekcji, w tym objawów SARS-CoV-2 powinno zostać odizolowane w miejsce 
odosobnienia tak, aby inne dzieci nie miały do niego fizycznego dostępu. Nie wolno dziecka 
izolowanego zostawiać samego w osobnych pomieszczeniach.
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Pracownik w przypadku stwierdzenia objawów u dziecka zakłada maskę, kombinezon, przyłbicę oraz 
rękawiczki jednorazowe i pozostaje w pobliżu dziecka obserwując objawy. Wykonuje telefon w 
kolejności do rodziców i zarządu fundacji o zajściu. Rodzice niezwłocznie odbierają dziecko z zajęć. 
Obserwują stan zdrowia dziecka i w razie potrzeby kontaktują się z Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym i zarządem fundacji.

Rodzice na bieżąco informują Personel fundacji o stanie zdrowia dziecka, w przypadku braku 
objawów wskazujących na Covid-19, stosują się do Zasad bezpieczeństwa społeczności Wolnej Szkoły 
oraz przed powrotem na zajęcia, sprawdzają stan zdrowia dziecka u lekarza.

Pracownik, który podczas izolacji opiekował się dzieckiem obserwuje swój stan zdrowia. W razie 
wystąpienia niepokojących objawów pozostaje w izolacji lub na kwarantannie domowej, niezwłocznie
informuje o sytuacji zarząd fundacji i jeśli istnieje taka potrzeba Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego.

Pracownik, który miał kontakt z dzieckiem, u którego potwierdzone zostało zakażenie Covid-19 
zostaje objęty 14 dniową kwarantanną do czasu potwierdzenia stanu zdrowia dziecka lub 
pracownika. 

Pracownik z objawami Covid-19 zostaje odizolowany w czasie możliwie najszybszym w pomieszczeniu
osobnym i tam czeka na dalsze postępowanie służb sanitarnych

4. Postępowanie dalsze w przypadku możliwości zagrożenia wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 
w placówce

Placówka w przypadku wystąpienia potwierdzonych przez Inspektora Sanitarnego / Szpital objawów 
SARS-CoV-2 zostaje zamknięta na 14 dni w celu odbycia kwarantanny  wszystkich osób mających 
styczność z osobą z objawami koronawirusa oraz zdezynfekowana.
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