
 
 

Procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii SARS-CoV-2 
w projekcie „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej”   

nr: RPLU.11.02.00-06-0091/20 
                                                                   

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Celem niniejszej Procedury bezpieczeństwa jest ustalenie zasad 

postępowania w taki sposób, aby: 

1) Uczestnicy projektu, personel projektu oraz specjaliści nie byli narażeni 

na niebezpieczeństwo zakażenia się koronawirusem; 

2) Ustalenia działań, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem 

koronawirusem lub chorobą COVID- 19; 

3) Niniejsza „Procedura bezpieczeństwa…” jest wytyczną do postępowania 

i dotyczy Uczestników projektu, personelu projektu oraz specjalistów 

biorących udział we wszystkich formach wsparcia. 

4) Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, 

ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 

100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego Uczestnik 

Projektu decydując się na skorzystanie z projektu jest zobowiązany 

wypełnić oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej 

„Procedury bezpieczeństwa… .  

 

§ 2 

          Uczestnicy projektu: 

1. Zapoznają się z „Procedurą bezpieczeństwa…” opracowaną na czas 

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii SARS-CoV-2 oraz 

podpiszą Załącznik nr 1. 

2. Przekazują pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu  

i animatorowi informacje o swoim stanie zdrowia, które mogą być istotne 

w warunkach epidemii SARS-CoV-2.  

3. Nie korzystają z usług świadczonych w projekcie, jeżeli w domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji.   



 
4. Rekomenduje się dotarcie na zajęcia w ramach projektu na piechotę lub 

przyjeżdżanie samochodem. W miarę możliwości unikania poruszania się 

zbiorowymi środkami transportu. 

5. W czasie korzystania z usług świadczonych w projekcie, bezwzględnie przy 

każdym wejściu do obiektu należy odkażać ręce płynem do dezynfekcji rąk. 

 

§ 3 

Wszelkie formy wsparcia w projekcie są realizowane z uwzględnieniem 

rekomendacji ministerstwa z 20 maja 2020r. dotyczących działalności placówek 

dziennego pobytu: 

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 rekomenduje się:  

W zakresie ogólnych warunków sanitarnych dla wszystkich rodzajów placówek 

pobytu dziennego:  

1. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich pracowników 

oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Rekomenduje się przede wszystkim 

osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo 

preparaty do dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, 

wiązane z tyłu (w ilości wystarczającej do użycia w razie potrzeby np. przy 

czynnościach pielęgnacyjnych).  

2. Umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 r.ż. oraz umożliwienie 

przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu 

dozownika z płynem dezynfekcyjnym.  

3. Zaleca się umieszczenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów 

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem 

dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego odkażania rąk (w placówkach dla 

osób niewidomych należy zastosować inne formy komunikacji).  

4. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:  

1) promowanie i wspieranie wśród uczestników i pracowników higieny rąk, 

higieny oddychania, a także właściwej etykiety postępowania 

prewencyjnego;  

2) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej  oraz 

mycia i dezynfekcji rąk, w tym przed i po kontakcie z uczestnikami, po 



 
kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po 

usunięciu środków ochrony osobistej;   

3) zapewnienie środków czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz 

środków do dezynfekcji [np. żele/płyny dezynfekujące na bazie alkoholu 

(min. 60%)] przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku;   

4) w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące 

treningi/zajęcia oraz informowanie uczestników o powodach stosowania 

tego rozwiązania w sposób dla nich zrozumiały;   

5) przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników używanie 

odpowiednich środków ochrony indywidualnej;  

6) po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je 

każdorazowo po użyciu wrzucić do dedykowanego, zamykanego pojemnika 

na odpady;  

7) zapewnienie odpowiedniej liczby zamykanych i opisanych pojemników na 

zużyte środki ochrony indywidualnej;  

8) zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach 

ogólnodostępnych; 

9) korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych;   

10) po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do 

dedykowanego kosza na śmieci;  

11) należy zawiesić spożywanie posiłków w sali jadalnej przez wszystkich 

jednocześnie;  

12)  posiłki na zajęcia będą przywożone w szczelnie zapakowane pojemniki 

jednorazowe;  

13) po zakończeniu posiłków należy uprzątnąć resztki produktów z powierzchni 

ogólnodostępnej, umyć i zdezynfekować blaty stolików/ powierzchni po 

każdym spożywającym posiłek.  

5. Pracownicy projektu powinni na bieżąco śledzić umieszczane na stronach 

internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, 

wytyczne i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady 

bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.  



 
6. Informowanie uczestników i personelu o ryzyku jakie niesie ze sobą 

nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego 

w powyższym zakresie.  

7. Regularne wietrzenie pomieszczeń.  

8. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i 

wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:  

1) regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, 

poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów, 

dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, 

klawiatura i myszka, włączniki świateł,  

2) w szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć 

przez jedną grupę i przed rozpoczęciem zajęć przez drugą grupę uczestników.   

9. Należy zapewnić bieżące sprzątanie i dezynfekcję toalet – przynajmniej 2 razy 

dziennie.   

10. Należy poinformować zarówno pracowników jak i uczestników, że do pracy i 

pobytu w placówkach przychodzić mogą jedynie osoby zdrowe, bez objawów 

wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić 

do pracy/ na zajęcia i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania 

teleporady medycznej.  

11. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację 

tej osoby od innych osób przebywających w placówce (oddzielne pomieszczenie 

lub wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 

metry z każdej strony. Następnie należy dopilnować, aby osoba ta założyła 

osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości 

psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o 

zaistniałej sytuacji.  

12. Rekomenduje się  kontakt telefoniczny z właściwą miejscowo powiatową 

stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń.  

13. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić 

pogotowie ratunkowe i poinformować o objawach. W przypadku wystąpienia u 



 
pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go 

od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy 

jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym 

pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

14. Rekomenduje się ustalenie listy osób, z którymi podejrzewana o zakażenie 

osoba miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/ pomieszczeń w których 

przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1- do Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19                                                                                                                  

                                                                                 

Annopol, dnia …………...…………..……  

 

UCZESTNIK PROJEKTU „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej” 

 

………………………………………………………………………………………………  

( nazwisko i imię uczestnika projektu)  

 

Oświadczam, że: 

nie miałem/miałam kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem oraz nikt z 

członków najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie 

przejawia widocznych oznak chorobyCOVID-19.  

Oświadczam, iż zapoznał(a)em się z regulaminem szczególnych zasad 

działalności placówki w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności 

uczestniczyć w projekcie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.   

Oświadczam, iż zostałe(a)m poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone 

moje zdrowie lub moich bliskich tj.:  

1) mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że w czasie korzystania z usług w 

ramach projektu, może dojść do zakażenia koronawirusem, 

2) nie jest mi wiadome, abym ja ani nikt z mojej rodziny miał kontakt z osobą 

zarażoną koronawirusem (COVID-19).  Osoby, z którymi zamieszkuję nie 

przebywają, ani nie przebywały na przymusowej kwarantannie lub izolacji; 

3) mój stan zdrowia jest dobry i nie występują objawy typowe dla zakażenia 

koronawirusem (podwyższona temperatura, kaszel, wymioty, itp.); 

4) nie jestem uczulony na środki dezynfekujące.  



 
 

Ponadto zobowiązuję się do:  

• niezwłocznego, powiadomienia animatora i/lub pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Annopolu o każdorazowej zmianie danych zawartych w  

oświadczeniu 

• przestrzegania procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii SARS-CoV-2 w 

ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej”  nr: 

RPLU.11.02.00-06-0091/20”   

 

Będąc całkowicie świadomi zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej 

sytuacji w kraju, oświadczamy, że w sytuacji zarażenia przeze mnie w czasie 

trwania zajęć w projekcie, nie będziemy wnosić skarg, zażaleń, pretensji do 

Gminy Annopol/ Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu w sytuacji 

ewentualnego zachorowania.  

                 

 

                                                                                         

…………………………………………………….……………… 

           Podpis uczestnika projektu 

 

 

 


