
Zarządzenie  

Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego  

PSONI Koło w Krośnie z dnia  15.05.2020 r. 

w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno 

Edukacyjno Wychowawczego PSONI Koło w Krośnie w okresie pandemii 

COVID-19 
 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o Ośrodku – należy przez to rozumieć Ośrodek 

Rechabilitacyjno Edudacyjno Wychowawczy PSONI koło w Krośnie 

 

Na podstawie : 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 

59 ze zm.), 

 w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze 

zm.) 

 § 1 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 

2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID – 19. 

 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie 

art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz.322, 374 i 567) 

 Wytyczne dla przedszkoli wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w związku z otwarciem przedszkoli i żłobków od dnia 6 maja 2020 r. 

 Wytyczne dla rewalidacji wydane przez  GIS, MZ i MEN dla szkół  z dnia 15 maja 2020.  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie Ośrodka w okresie pandemii 

COVID-19”, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą 

korzystać z opieki placówki. 

3. Zarządzenie zobowiązuje wyżej wspomnianych do przestrzegania postanowień 

zawartych w procedurach. 

 

§ 2 

Zmiany w Procedurach bezpieczeństwa na terenie Placówki w okresie pandemii COVID-

19, wynikające m.in. z nowelizacji obowiązujących przepisów lub innych przyczyn będą 

dokonywane w formie aneksów. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj.15.05.2020 r. 

 

 
…..……………………………………. 

(podpis i pieczątka dyrektora ) 
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§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie Ośrodka w okresie 

pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników oraz rodziców wychowanków 

uczęszczających do placówki. 

2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo 

wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować 

ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie 

dziecka do Ośrodka jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące 

załącznik nr 1. 
 

§ 2 
 

OBOWIĄZKI DYREKTORA OŚRODKA 
 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące 

w Ośrodku do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do 

dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 

3. Organizuje pracę personelu Ośrodka na okres wzmożonego reżimu sanitarnego 

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

4. Planuje organizację pracy Ośrodka na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od 

rodziców o liczbie wychowanków, których rodzice/opiekunowie decydują się na 

uczestnictwo dziecka w zajęciach w Ośrodku w czasie pandemii. 

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje 

o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z uczestnictwem dziecka w zajęciach 

W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI 

stanowiącej załącznik nr 2. 

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania 

dziecka lub pracownika. 

7. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestawy ochronne (2 przyłbice, 2 maseczki, 2 

fartuchy i rękawice gumowe). 

8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy) 

oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

9. Zapewnia w przy wejściu do Ośrodka dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z 

zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych stanowiące załącznik nr 5, 

(umieszczone w widocznych miejscach w placówce) a przy dozownikach z płynem 

instrukcje do dezynfekcji rąk stanowiące załącznik nr 4 (umieszczone w widocznych 

miejscach w placówce). 

10. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy często odkaża 

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji wspomnianej w pkt. 9 i myje ręce zgodnie 

z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5. 



11. Zabezpiecza aby w Ośrodku wisiała instrukcja jak zdejmować rękawiczki jednorazowe 

stanowiące załącznik nr 6 (umieszczone w widocznych miejscach w placówce) oraz 

kosz na zużyte rękawiczki. 
 

§ 3 
 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 
 

1. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury 

dwa razy dziennie. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pozostaje w domu i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

placówki. 

3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy często odkaża 

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji stanowiącej załącznik nr 4 (umieszczonej 

w widocznych miejscach w placówce) i myje ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą 

załącznik nr 5. 

4. Wszyscy pracownicy przebierają się w strój do pracy.     

5.  Pracownicy przemieszczają się w budynku Ośrodka tylko w uzasadnionych przypadkach.  

6. Pracownicy stosują się do podstawowych zasad higieny realizowanych poprzez: 

a) higienę rąk (mycie i dezynfekcja) 

b) higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamkniętego kosza i umyć ręce) 

c) stosowanie środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycie 

 i dezynfekcjię rąk, w tym szczególnie:  

 przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

 po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem  

 po usunięciu środków ochrony osobistej 
d) nie przychodzą do pracy w biżuterii ( na rękach poniżej łokcia nie można nosić 

żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itd., gdyż utrudniają prawidłowe 

umycie, dezynfekcję rąk). 
e) w miarę możliwości stosują osłonę nosa i ust 

7. Pracownicy pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu. 

8. Codziennie do godziny 14:00 przekazują Raport dzienny z pracy Dyrektorowi OREW 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

9. W godzinach pracy placówki pracownicy korzystają z telefonu tylko w razie pilnych 

kontaktów z  dyrektorem  i rodzicami aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne 

działania. 

10. W razie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka opiekun grupy/zespołu natychmiast 

informuje o zaistniałym fakcie dyrektora i udaje się z wychowankiem do izolatki czekając 

na dalsze dyspozycje. 

11. Nauczyciele, logopedzi, psycholodzy prowadzą zajęcia terapeutyczne, edukacyjne  

i wychowawcze. 

12. Fizjoterapeuci pracują zgodnie z ,,Regulaminem organizacji i funkcjonowania podmiotu 

leczniczego OREW w Krośnie w czasie epidemii SARS-COV-2” opracowanym na 

podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, 

aktualnych ustaw i zarządzeń na dzień 02.05.2020 roku (rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. poz. 792), rekomendacji 

Krajowej Izby Fizjoterapeutów. 



 

13. Personel obsługowy: 

a. Usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

b. Wietrzy salę, głównie w czasie pobytu dzieci na zewnątrz, a w miarę możliwości także 

podczas zajęć wg załącznika nr 7 (Instrukcja mycia i wietrzenia sal oraz 

dezynfekcji pomieszczeń). 

c. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. 

d. Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków. 

f. Personel porządkowy dodatkowo czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń 

w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

14. Pracownicy kuchni: 

a. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania zbiorowego żywienia. 

b. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami 

pracy. 

c. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców wg załącznika 

nr 9 (Instrukcja wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań…). 
d. Dbają o czystość rozdzielni posiłków i jadalni wg załącznika nr 8 (Instrukcja 

szybkiej dezynfekcji pomieszczeń kuchni).. 

e. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty, pomieszczenia 

kuchni i zaplecza kuchennego. 

f. Dietetyk dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko 

dietetyk.  

g. Dietetyk wydaje towar szefowej kuchni.  

h. Dietetyk dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców zgodnie z załącznikiem nr 

10 (Instrukcja odbioru towaru). 
 

§ 4 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego 

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Ośrodku i podpisują 

omówione w § 1 pkt. 3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 

i omówioną w § 2 pkt. 5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 1 

2. Przekazują osobie przyjmującej dziecko do placówki istotne informacje o jego stanie 

zdrowia. 

3. Nie posyłają do Ośrodka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. 

4. Posyłają do Ośrodka tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych (katar, kaszel, 

wysypka, wymioty, ból brzucha, podwyższona temperatura). 

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas pozostawiania dziecka  

w domu jeśli wcześniej chorowało. 

6. Są zobowiązani do odbierania telefonów z Ośrodka. 

7. Stosują się do obowiązujących zasad pracy Ośrodka w podwyższonym reżimie 

sanitarnym. 



8. Rodzic ma obowiązek zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach z 2 dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 5 

 

ZASADY PRACY OŚRODKA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 
 

1. W czasie pandemii koronawirusa COVID-19 Ośrodek będzie czynny w godzinach 6:30 – 

16:00  

2. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzic jest zobowiązany do wykonania 

pomiaru temperatury u dziecka w domu. 

3. Wychowanków do Ośrodka przyprowadzać i odbierać mogą wyłącznie osoby zdrowe. 

4. Po wejściu do placówki rodzic zobowiązany jest do wykonania dezynfekcji rąk wg 

instrukcji stanowiącej załącznik nr 4. Rodzic przyprowadza i odbiera dziecko 

w zasłoniętej maseczką twarzy. 

5. Pracownik dyżurujący przy wejściu odpowiada za ilość osób w przestrzeni wspólnej, pyta 

o temperaturę dziecka mierzoną w domu. Pilnuje dezynfekcji rąk i zasłaniania twarzy 

Przestrzenią wspólną w ośrodku wyznacza się hol główny, w którym wyznaczone zostają 

2 strefy z zachowaniem bezpiecznych odległości i powierzchni.  

6. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej 

ośrodka. 

7.  Przy wejściu do ośrodka opiekun poddaje się wraz z dzieckiem pomiarowi temperatury 

       z użyciem termometru bezdotykowego (w przypadku stwierdzenia temperatury   

       przekraczającej 37°C dziecko nie zostanie przyjęte o Ośrodka. 

8. Wszystkie niezbędne przedmioty (np. pieluchy, ubrania na zmianę) rodzic przekazuje 

osobie dyżurującej na korytarzu, opakowane w torbę foliową (możliwą do dezynfekcji). 

9. Rodzic przekazuje dziecko wyznaczonemu pracownikowi, informując go o wyniku 

pomiaru temperatury ciała dziecka. 

10. Wszelkie sprawy administracyjne rodzic może załatwić po uprzednim, telefonicznym 

umówieniu się. 

11. Dziecko gotowe do zajęć odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do 

odpowiedniej sali. 

12. W sytuacji, gdy wychowanek korzysta z transportu Ośrodka, rodzic przed wejściem do 

samochodu mierzy mu temperaturę.  

13. W godzinach 9:30 do 13:30 budynek Ośrodka zostaje zamknięty- możliwy kontakt przy 

użyciu dzwonka umieszczonego przed wejściem.  

Zasady pobytu dziecka w placówce: 

 liczba wychowanków w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali nie może 

przekroczyć 4 osób, 

 minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego 

uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela  

 należy dbać o zachowanie dystansu społecznego, z uwzględnieniem potrzeb 

wychowanków, 

 w przypadku zachorowania jednego z opiekunów, dyrektor informuje rodziców 

o tymczasowym zawieszeniu zajęć dla danej grupy, 

 z sali zajęć usunięte zostają przedmioty niedające się zdezynfekować np. pluszaki, 

dywany, 

 opiekunowie przypisani są do danej grupy/zespołu i nie zamieniają się miedzy sobą, 

 po wyjściu wychowanków sala musi być wywietrzona, najlepiej kilka razy dziennie, 

 materiały do terapii powinny być możliwie jak najczęściej dezynfekowane. 

 



 

 

 

§ 6 

 

Procedura postepowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 

Covid-19 obowiązująca w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym 

PSONI Koło w Krośnie 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba 

objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus 

przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu 

koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu. Metody te 

stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą 

kropelkową np. grypie sezonowej. Choroba COVID-19 może również przebiegać 

bezobjawowo. 

 

 Do pracy w placówce mogą przychodzić tylko zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. Przed przystąpieniem do pracy, każdy pracownik 

zobowiązany jest do wykonania pomiaru temperatury ciała. 

 Należy przygotować środki ochrony i płyn dezynfekujący oraz wyznaczyć 

pomieszczenie, w którym będzie można izolować osobę podejrzaną o zakażenie. 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy. Należy powiadomić 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, 

włączniki). 

 W widocznym miejscu należy umieścić potrzebne numery telefonów, w tym do Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej i Służb Medycznych. 

 Zaleca się sporządzenie listy osób, które znalazły się w tym samym czasie w placówce, 

w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

 W razie wątpliwości co do postępowania w zaistniałej sytuacji, należy zwrócić się do 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie, w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

 

Instrukcja postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem 

u wychowanka/ucznia: 

1. W przypadku zaobserwowania u podopiecznego objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem tj. temperatura >= 37.5 
o
C, kaszel, duszności, katar, biegunka, należy 

niezwłocznie odizolować podejrzaną osobę, w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu 

(IZOLATKA). 

2. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

3. Wychowanek przebywający w izolatce jest pod stałą opieką opiekuna grupy z 

zachowaniem środków ostrożności i środków ochrony indywidualnej tj. maseczka na usta 

i nos, stanowiącej załącznik nr 11, przyłbica, rękawiczki, fartuch ochronny. 

Podejrzanemu powinna być mierzona temperatura ciała w odstępach 5 minutowych.  



4. Opiekun niezwłocznie powiadamia dyrektora, który wdraża stosowne procedury.  

5. Następnie należy wykonywać instrukcje podane przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną i pozostać z  podejrzanym o zakażanie do momentu przyjazdu rodzica 

i odpowiednich służb. 

6. Po opuszczeniu przez podejrzanego o zakażenie wychowanka placówki, należy dokonać 

dokładnego czyszczenia i dezynfekcji izolatki, pomieszczeń i powierzchni dotykowych.  

7. Następnie należy sporządzić listę osób kontaktujących się z osobą podejrzaną o zakażenie 

i w razie potrzeby przekazać odpowiednim służbom sanitarnym. 

 

Instrukcja postępowania w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika: 

1. Pracownik powinien zostać w domu w przypadku wystąpienia objawów sugerujących 

chorobę zakaźną. Następnie powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, a w razie pogorszenia stanu zdrowia z oddziałem zakaźnym lub 

zadzwonić na numer 999 lub 112. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy, taki pracownik zostaje przeniesiony do izolatki. Następnie niezwłocznie należy 

powiadomić stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się do ścisłych zaleceń. 

3. Po opuszczeniu placówki przez osobę podejrzaną o zakażenie, należy dokonać 

dokładnego czyszczenia i dezynfekcji izolatki, pomieszczeń i powierzchni dotykowych.  

4. Następnie należy sporządzić listę osób kontaktujących się z osobą podejrzaną o zakażenie 

i w razie potrzeby przekazać odpowiednim służbom sanitarnym. 

5. W razie zaobserwowania niepokojących objawów pracownik powinien niezwłocznie 

zgłosić ten fakt dyrektorowi Ośrodka, co może skutkować zamknięciem grupy tego 

opiekuna do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

§ 7 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………………………… 
 

(podpis i pieczęć dyrektora) 



Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW  w okresie pandemii COVID-19 
 

…………………….. dn. …………………….. 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….  

( imię i nazwisko dziecka) 

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. 

podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, 

ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 
 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za 

dobrowolne posłanie dziecka do Ośrodka w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 
 

Oświadczam, iż zostałem/zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone 

zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.: 
 

 mimo wprowadzonych w Ośrodku obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 

środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do 

zakażenia COVID-19, 

 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w Ośrodku (nie tylko na 

terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, 

jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę, 

 w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 

personelu Ośrodek zostaje zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający w danej 

chwili na terenie oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę, 

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 

pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 

IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie 

zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy, 

 dziecko nie jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę 
wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom 
zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

 

 

 
………………………………………………... 

(podpis rodzica) 



Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 
 

………………………. dn………………….. 

……………………………….………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

DEKLARACJA 

 

Deklaruję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA 

TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem 
sanitarnym z którymi się zapoznałem. Zobowiązuję się do: przyprowadzania do Ośrodka 
tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz 
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max. 60 min) w razie wystąpienia 
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie jego pobytu w Ośrodku. Przyjmuję do 
wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie 
zostanie ono w danych dniach przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu 
wszelkich objawów chorobowych min. 4 dniowej obserwacji w domu. 

 

Podejmując decyzję o posyłaniu naszego dziecka  do Ośrodka jesteśmy w pełni świadomi 

ryzyka, że w dalszym ciągu jest narażone zdrowie naszego dziecka i naszych rodzin. 

Oświadczamy, że: 

 Przyprowadzone przez nas dziecko jest w pełni zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 W sytuacji, gdy wychowanek korzysta z transportu Ośrodka rodzic obowiązkowo 

przekazuje informacje o stanie zdrowia wychowanka, opiekun dokonuje pomiaru 

temperatury. 

 Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez osobę zdrową.  

 Nikt z najbliższej rodziny lub osób zamieszkujących wspólnie, nie przebywa na 

kwarantannie. 

 Dziecko nie jest uczulone za środki dezynfekujące. 

Zobowiązujemy się do: 

 Wykonania pomiaru temperatury ciała dziecka przed przyjściem do Ośrodka, a w razie 

wystąpienia temperatury powyżej 37,0 
o
C, pozostawienia dziecka w domu. 

 Niezwłocznego poinformowania placówki o zakażeniu najbliższych członków rodziny 

wirusem Sars-Cov-2 lub objęciem kwarantanną. 

 Przestrzegania wewnętrznego regulaminu bezpieczeństwa oraz procedur ustalonych przez 

Ośrodek. 

 Bycia w stałym kontakcie telefonicznym z placówką podczas pobytu dziecka w Ośrodku. 

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w nagłej sytuacji grupa mojego dziecka może 

być zamknięta „z dnia na dzień” w przypadku niemożliwości zapewnienia mu należytej 

opieki w placówce. 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka podczas pobytu w placówce. 

 

Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie dziecka w Ośrodku. 

 

 
…………………………………….. 

podpis rodzica 

 



                                  Załącznik nr 12- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 

                                       

Oświadczenie Pracownika 

w związku z wykonywaniem pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym 

w Krośnie. 

 

Ja niżej podpisana/y ................................................................................................................  

     (imię, nazwisko, stanowisko pracownika) 

oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się  

i zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, obowiązującym w Ośrodku Rehabilitacyjno 

Edukacyjno Wychowawczym w Krośnie, w czasie epidemii SARS-CoV-2, przyjmuję 

go do stosowania, w szczególności: 

a) w zakresie stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej, 

b) przeprowadzania na bieżąco dezynfekcji określonych w regulaminie przedmiotów 

i pomieszczeń celem zapewnienia bezpieczeństwa w czasie prowadzonych zajęć, 

      3.   Zapoznałem się z aktualną oceną ryzyka zawodowego na moim stanowisku pracy 

2. Zobowiązuję się do kontrolowania swojego stanu zdrowia każdorazowo przed 

stawieniem się na stanowisku pracy oraz niezwłocznego zgłoszenia konieczności 

poddania się kwarantannie lub przymusowej izolacji przeze mnie lub członka mojego 

gospodarstwa domowego. 

3. Wyrażam zgodę i zobowiązuję się do dokonywania kontrolnego pomiaru temperatury 

przy użyciu termometru bezdotykowego w trakcie pracy. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur 

zmierzających do ograniczenia możliwości zakażenia, Ośrodek Rehabilitacyjno 

Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie, nie ponosi odpowiedzialności za moje 

ewentualne zarażenie się wirusem SARS-CoV-2 w trakcie pracy, wynikające z braku 

stosowania się do procedur reżimu sanitarnego w placówce i poza nią oraz zatajenia 

faktów o sytuacji rodzinnej i stanie zdrowia.  

 

 

 

Krosno, dn. .............................          …………………………………………… 

         (czytelny podpis pracownika) 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 5- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 
 
 

Krosno……………………………… 
(data) 

 

Raport dzienny z pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno 

Wychowawczym PSONI Koło w Krośnie 

 

 

W dniu……….……. Placówce na….. zapisanych wychowanków/ uczniów 

obecnych było…………. 

 

Nie stwierdzono niepokojących objawów mogących sugerować zakażenie 

koronawirusem lub stwierdzono niepokojące objawy typu……………….., po 

czym podjęto stosowne procedury. 

 

Stosowano się do wszelkich przepisów obowiązujących w placówce.  

 

 

…………………………… 
                                                                                                          podpis  

 

 



Załącznik nr 7- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 
 
 

 

Instrukcja mycia, wietrzenia i dezynfekcji pomieszczeń. 

 

1. Należy często wietrzyć sale, głównie w czasie pobytu 

uczniów/wychowanków na zewnątrz, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

2. W czasie pobytu uczniów/wychowanków na zewnątrz należy 

zdezynfekować użyte przez  nich materiały do terapii i wywietrzyć 

pomieszczenie z nagromadzonych oparów - środków służących do 

dezynfekcji. 

3. Na koniec dnia należy dokładnie przewietrzyć salę, umyć 

i zdezynfekować wszystkie ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe 

(poręcze, klamki, włączniki światła, powierzchnie płaskie, krzesła, stoły, 

materace). 

4. Zaleca się częstsze pranie prześcieradeł. 

5. Należy na bieżąco dezynfekować toalety. 

 

Instrukcja obowiązuje do odwołania. 
 



Załącznik nr 8- do Procedur bezpieczeństwa na terenie Ośrodka w okresie pandemii COVID-19 

 

Instrukcja szybkiej dezynfekcji pomieszczeń kuchni w związku  

z zagrożeniem COVID-19. 

 

 

 

1. Przygotowane do wydania posiłki należy porcjować w kuchni 

z zachowaniem odpowiednich procedur higienicznych. Zgodnie z instrukcją 

Księgi HACCP Porcjowania i wydawania potraw. 

2. Należy dostarczyć porcjowane posiłki na daną grupę, zostawiając je na 

stolikach z zachowaniem szczególnych środków higienicznych. 

3. Po zakończeniu spożywania każdego posiłku należy dokładnie 

uporządkować i zdezynfekować stoliki, krzesła zachowując szczególne 

środki higieniczne. 

 

Instrukcja obowiązuje do odwołania 
 



Załącznik nr 9- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 

 

 

Instrukcja wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców w związku z istniejącym zagrożeniem COVID- 19. 

 

 

1. Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie umyć i zdezynfekować 

ręce. 

2. Każdorazowo po przygotowaniu danego posiłku należy dokładnie umyć 

i zdezynfekować stanowisko pracy.  

3. Każdorazowo po przygotowaniu danego posiłku należy dokładnie umyć 

i zdezynfekować sprzęt kuchenny. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w zmywarce z dodatkiem 

detergentu w temperaturze minimum 60 lub je wyparzyć. 

5. Po wszystkich czynnościach, w czasie których ręce mogły ulec zakażeniu, 

należy je  dokładnie umyć i zdezynfekować. 

 

 

 

Instrukcja obowiązuje do odwołania 
 



Załącznik nr 10- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 
 
 

Instrukcja odbioru towaru w związku z istniejącym zagrożeniem 

COVID-19. 

 

1. Hurtownik przywożący towar do placówki powinien odpowiednio 

wcześniej, telefonicznie poinformować o tym fakcie dietetyka. 

2. Towar dostarczony do placówki hurtownik powinien zostawić przy 

drzwiach do wejścia służbowego, nie wchodząc do budynku. 

3. Należy sprawdzić pod względem ilościowym i jakościowym dostarczony 

towar z zachowaniem szczególnych środków ostrożności (dystans 

2 metry, maseczka ochronna, jednorazowe rękawiczki)  

4. Po przyjęciu dostawy, należy potwierdzić na odpowiednich dokumentach 

odbiór towarów. Należy zachować szczególne środki ostrożności. 

5. Po przyjęciu dostawy należy rozmieścić artykuły do poszczególnych 

magazynach zgodnie z ich miejscem przeznaczenia z zachowaniem 

szczególnych środków higieny. 

 

Instrukcja obowiązuje do odwołania 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                       

 

Załącznik nr 13- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 
 

 
 

 

 
 

Oświadczenie Rodzica/opiekuna 

w związku z dojazdem mojego dziecka do w Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno 

Wychowawczym w Krośnie transportem zbiorowym  

 

Ja niżej podpisana/y ................................................................................................................  

      

oświadczam, że:  

- wyrażam zgodę na transport syna/ córki samochodem wyznaczonym przez dyrektora OREW 

- zobowiązuję się do oceny jego stanu zdrowia ( mierzenie temperatury) codzienne przed 

wejściem do samochodu 

- w przypadku zaobserwowania u mojego dziecka niepokojących objawów, sugerujących 

pogorszenie stanu zdrowia, zobowiązuję się do pozostawania w kontakcie z kierowcą. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że mimo zastosowania szeregu działań i procedur zmierzających 

do ograniczenia możliwości zakażenia, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

zarażenie się syna/ córki wirusem SARS-CoV-2 w trakcie transportu. 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                            

 

 
 

 

                                                                          ………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Podpis rodzica 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Załącznik nr 11- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 

 

 
 



Załącznik nr 4- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 



 

 

 

Załącznik nr 5- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6- do Procedur bezpieczeństwa na terenie OREW w okresie pandemii COVID-19 
 

 


