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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 10  

Dyrektora MDK w Toruniu  
z dnia 29.05.2020r. 

 

Procedury bezpieczeństwa  
w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu 

w okresie pandemii koronawirusa 

Organizacja zajęć w MDK 
 W grupie może przebywać do 12 wychowanków.  

 Jedna grupa wychowanków przebywa w wyznaczonej i w stałej sali. 

 Minimalna przestrzeń do zajęć dla wychowanków w sali nie może być mniejsza niż 
4m2 na 1 osobę (wychowanków i nauczycieli)*. 

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń pomocniczych (ciągów komunikacji 
wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - 
np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać 
łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z 
uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 
dezynfekować. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć sprzęt przed 
używaniem. 

 W przypadku zajęć ze stanowiskiem pracy np. plastycznych w sali odległości pomiędzy 
stanowiskami dla wychowanków powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka ) a 
nauczyciel, który nie ma stanowisk pracy (taniec, teatr) stara się minimalizować bliski 
kontakt między wychowankami. 

 Wychowankowie nie powinni wymieniać się przyborami i rekwizytami.  

 Przybory używane przez wychowanków powinny być  dezynfekowane po każdej 
grupie. W przypadku, gdy jest to niemożliwe wychowankowie muszą używać 
rękawiczek (zaj. plastyczne, ceramiczne, modelarskie).  

 Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga w salach tanecznych powinny 
zostać umyte lub zdezynfekowane.  

 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
także w czasie zajęć. 

 Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 
nauczyciela. 

 Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 
wychowankami. 
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 Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 
sobą poszczególnych grup (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne 
godziny przerw). 

 Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren MDK (np. spacer do parku). 

 Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do MDK niepotrzebnych przedmiotów. 

 Należy unikać organizowania większych skupisk wychowanków w jednym 
pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Do przebierania się należy wykorzystywać 
szatnię i salę. 

 Nauczyciele i inni pracownicy MDK powinni zachowywać dystans społeczny między 
sobą, w każdej przestrzeni placówki wynoszący min. 1,5 m. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z 
wychowankami oraz nauczycielami. 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający wychowanków do/z MDK mają 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników MDK oraz innych dzieci i 
ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej MDK lub 
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem  w odstępie 
2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

 Do MDK może uczęszczać wyłącznie wychowanek zdrowy, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 Wychowankowie  do placówki są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 
wychowanka do placówki. 

 Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 
obszarach. 

 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami wychowanka. 

 Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała 
wychowanka. Temperatura będzie mierzona przy wejściu do MDK.  

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 
je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 
odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu 
pilnego odebrania wychowanka z placówki. W MDK izolatorium będzie 
zorganizowane w Centrum Informacji Młodzieży. 
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Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 
chorobowych. 

 Przed wejściem do budynku placówki należy umożliwić skorzystanie z płynu 
dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz 
obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do placówki. 

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do placówki dezynfekowały 
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie 
przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
wychowankowie, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po 
skorzystaniu z toalety. 

 Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, 
klawiatur, włączników. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji. 

 Wszyscy pracownicy placówki w powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki 
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. Z osłony na twarz 
korzystamy podczas przemieszczania się po korytarzach, gdy znajdują się na nim 
wychowankowie. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia   
u pracowników placówki  
 Do pracy w MDK mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

 W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka. 

 W MDK wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 
przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Będzie to jedno z  pomieszczeń 
Centrum Informacji Młodzieży wraz z toaletą.  
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Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem 
lub zachorowania na COVID -19 

 

1. Pracownicy MDK w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 
przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 
sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (podwyższona 
temperatura ciała, kaszel, duszności, bóle mięśni) należy niezwłocznie odsunąć go 
od pracy.  

3. W przypadku wystąpienia u wychowanka niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem należy go odizolować od pozostałych wychowanków.  

4. W MDK wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 
przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.  

5. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup wychowanków, powiadomić 
właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 
ściśle do wydawanych instrukcji  i poleceń. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/wychowanek, należy poddać 
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami 
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

7. W izolatorium i na portierni MDK znajdują się numery telefonów do stacji 
sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 

8. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 
uwagę zaistniały przypadek (np. ustalenie listy osób przebywających w tym 
samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywała osoba 
podejrzana o zakażenie).  

10. Należy stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 
na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 
miały kontakt z zakażonym. 

11. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 


