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1. Cel procedury  

Celem niniejszej procedury jest unormowanie wszystkich zasad związanych z działaniami 

profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym 

chorobę COVID-19, a w szczególności:  

 Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających w Placówce.  

 Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz osób przebywających w Placówce.  

 Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu 

epidemii.  

2. Zakres procedury  

Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników Centrum Muzycznego TRYTON, uczestników 

zajęć oraz ich rodziców i odnosi się do sposobów, a także zasad związanych z działaniami 

profilaktycznymi minimalizującymi ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym 

chorobę COVID-19.  

3. Odpowiedzialność  

1. Centrum Muzyczne TRYTON jest odpowiedzialne za zapewnienie środków higienicznych, w tym 

środków do dezynfekcji. 

2. Dyrektor Centrum Muzycznego TRYTON jest odpowiedzialny za stworzenie procedury, zapoznanie 

z nią pracowników oraz nadzór nad nią.  

3. Pracownicy Centrum Muzycznego TRYTON są odpowiedzialni za wdrożenie niniejszej procedury 

oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez uczestników.  



4. Wytyczne dla rodziców, uczestników, nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi  

 

Rodzicu:  

 Zgłaszając gotowość uczestnictwa dziecka w zajęciach prowadzonych  przez Centrum Muzyczne 

TRYTON, zapoznaj się i zastosuj do obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz procedur 

zarządzonych na czas pandemii.  

 Zobowiązany jesteś do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami oraz wyrażenia 

zgody na pomiar temperatury ciała dziecka (załącznik nr 1).  

 W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowe dzieci i młodzież.  

 Uczestnikiem zajęć nie może być dziecko, w którego otoczeniu znajduje się osoba poddana 

kwarantannie.  

 Zobowiązany jesteś do telefonicznego przekazania informacji o pozytywnym wyniku testu na 

koronawirusa SARS-Cov-2 lub o niepokojących objawach chorobowych u ciebie lub dziecka, które 

mogą świadczyć o chorobie zakaźnej.  

 Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia uczestnika z objawami chorobowymi.  

 Rodzice mają obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać dziecko z zajęć, jeśli nauczyciel 

podejrzewa u niego niepokojące objawy chorobowe.  

 Rodzice mają ograniczone wejście tylko do głównego korytarza. Uczniowie sami wchodzą do sal 

lekcyjnych. W przypadku młodszych dzieci pomoże im w tym nauczyciel.  

 Przyprowadzający/odbierający dzieci na/z zajęć powinni bezwzględnie posiadać indywidualną 

osłonę nosa i ust oraz zachować dystans społeczny.  

 Wszyscy wchodzący do budynku mają obowiązek dezynfekować dłonie wg zamieszczonych 

instrukcji.  

Uczestniku: 

 Wchodząc do budynku zadbaj o dezynfekcję rąk.  

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: noś maseczkę (w sali lekcyjnej będziesz mógł zdjąć), często myj 

ręce wodą z mydłem wg zamieszczonych instrukcji i nie podawaj ręki na powitanie. Zachowuj 

dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.  

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 Unikaj większych skupisk uczestników, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, czy innych 

pomieszczeniach wspólnych  

 Pobyt w budynku ogranicz do minimum. Przyjdź punktualnie i wyjdź bezpośrednio po zakończonej 

lekcji. 

 

Nauczycielu:  

 Wyjaśnij uczestnikom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują obecnie w Placówce i dlaczego 

zostały wprowadzone.  

 Stosuj zasady higieny: noś maseczkę (poza salą lekcyjną), często myj ręce wodą z mydłem wg 

zamieszczonych instrukcji, nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj dystans społeczny.  

 Zajęcia indywidualne prowadź z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami pracy 

min. 1,5 m  

 Zorganizuj przerwę pomiędzy lekcjami potrzebną na dezynfekcję i przewietrzenie sali.  

 W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie korzystali z tych samych przyborów, a używane 



pomoce zbierz w wyznaczonym miejscu do dezynfekcji.  

 Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia 

 Ogranicz aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.  

 Poinformuj rodziców /opiekunów prawnych o niepokojących objawach zdrowotnych występujących 

u dziecka.  

 

5. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

 Po wejściu do budynku umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 

zamieszczono informację o konieczności tej czynności.  

 Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni przy wejściu, zakładania rękawiczek 

ochronnych oraz zakrywania ust i nosa.  

 Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania 

tej czynności u uczniów 

 Przeprowadzane codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów. 

 Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu lub w karcie charakterystyki środka dezynfekującego. Pracownicy obsługi zapoznani są z 

treścią kart charakterystyki. Przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń oraz przedmiotów tak, aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji.  

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono instrukcje dotyczące mycia rąk, 

zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z 

płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. .  

 

6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  

 Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na 

chorobę zakaźną.  

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. 

Ich obowiązkiem jest pozostanie w domu i udanie się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli wynik 

testu na koronawirusa będzie pozytywny należy natychmiast poinformować pracodawcę i 

skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną  

 Pracownicy mają obowiązek poinformowania dyrektora o każdym możliwym kontakcie z osobą 

zakażoną lub przebywającą na kwarantannie.  

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Pracownik z 

niepokojącymi objawami udaje się do lekarza pierwszego kontaktu. Karetkę pogotowia wzywamy, 

jeżeli u pracownika z niepokojącymi objawami występują duszności.  

 W zaistniałej sytuacji należy wstrzymać przyjmowanie uczestników, powiadomić Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji oraz poleceń.  

 W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika należy sporządzić listę osób przebywających w 

tym samym czasie w Placówce. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób 

mających styczność z zakażonym, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl  



 W przypadku wątpliwości należy koniecznie zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w celu konsultacji lub udzielenia porady.  

 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów 

prawa.  

7. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika zajęć  

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia przebywającego na terenie Placówki, 

umieszcza się go w wyznaczonym pomieszczeniu i sprawdza się temperaturę. Nauczyciel kontaktuje 

się z rodzicami uczestnika.  

 Jeżeli u uczestnika wystąpią duszności, wzywa się karetkę pogotowia oraz kontaktuje z rodzicami.  

 Jeżeli wynik testu na koronawirusa uczestnika jest pozytywny, rodzic natychmiast informuje o tym 

nauczyciela, który niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.  

 W przypadku podejrzenia objawów choroby zakaźnej u uczestnika, należy wstrzymać przyjmowanie 

uczestników, powiadomić Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydanych instrukcji i poleceń.  

 W przypadku podejrzenia zakażenia uczestnika, należy sporządzić i monitorować listę 

przebywających w tym samym czasie na terenie Placówki. Osoby te mają obowiązek stosowania się 

do wydanych instrukcji i poleceń GIS dla osób mających styczność z zakażonym dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl.  

 W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w 

celu konsultacji lub udzielenia porady.  

 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów 

prawa.  

8. Załączniki  

 Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica uczestnika/pełnoletniego uczestnika  

 


