
PROCEDURY ZAPEWNIENIA PODOPIECZNYM BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS 

POBYTU W CENTRACH ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY 

PROWADZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY “ISKIERKA” 

Podstawa prawna:  

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia. 

W miarę możliwości w zajęcia opiekuńcze z dziećmi nie powinni być 

angażowani pracownicy powyżej 60. roku życia.  

Ważne telefony - w wyznaczonym miejscu umieszcza się potrzebne numery 

telefonu w tym stacji sanitarno - epidemiologicznej, służb medycznych. – 

załącznik nr 1. 

Wychowawcy/opiekunowie są zobowiązani do:  

1. uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi 

opiekunami,  

2. ustalenia z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek, 

książek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów,  

3. ustalenia nowego kodeksu grupy i wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, grupie i dlaczego 

zostały wprowadzone,  

4. nie organizowania wycieczek, spacerów poza teren placówki,  

5. przygotowania sali zajęć: ograniczenie do minimum wyposażenia, aby 

zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji, 

6. wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych 

zabaw ruchowych przy otwartych oknach,  

7. dezynfekcji miejsc, z których korzystał wychowanek oraz po każdej 

zmianie grupy, 

8. zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk,  

9. przypominania i egzekwowania nie dotykania przez dzieci rękami części 

twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed 

jedzeniem itp.,  

10. przypominania o podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy 

podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób,  

11. wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych,  

12. nadzorowania korzystania ze sprzętów (które można zdezynfekować), 

13. stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka, 

14. dezynfekowania przedmiotów, których używał wychowanek, 

15. używania przyłbic, 

 

Pracownicy obsługi zobowiązani są do: 

1. dezynfekcji przedmiotów, zabawek itp. 



2. utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych - dezynfekowanie 

powierzchni dotykowych: klamki, poręcze, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie itp.,  

3. oznaczania taśmą sprzętu, z którego nie można korzystać. 

 

Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni: 

1. zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas 

drogi do i z Filii,  

2. przyprowadzać do Centrum dziecko zdrowe - bez objawów 

chorobowych,  

3. nie przyprowadzać wychowanka do Centrum, jeżeli w domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji,  

4. wyjaśnić dziecku, dlaczego nie wolno przynosić do Centrum zabawek, 

książek i innych przedmiotów,  

5. regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny - 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, nie podawanie ręki 

na powitania, odpowiednie zasłanianie twarzy podczas kichania itp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


