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Zał. nr 1  
do Zarządzenia nr 7/2021 dyrektora MDK 

z dnia 29 października 2021 roku 

 
Procedura bezpieczeństwa  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu 
w okresie pandemii COVID -19 

Organizacja zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu  
od 2.11.2021r 

Udział w zajęciach i organizacja wydarzeń artystycznych 

1. Do placówki  może uczęszczać wychowanek zdrowy bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji 
domowej.  

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 
rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do placówki  i z niej odbierani przez 
opiekunów zdrowych - bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został 
nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i z 
placówki opiekunowie z wychowankami i wychowankowie przestrzegają aktualnych 
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Przy wejściu do budynku placówki znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania 
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wychowankowie po przyjściu do 
placówki w pierwszej kolejności dezynfekują ręce. 

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren 
placówki , zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w 
postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

6. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w placówce osób z zewnątrz 
(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). 

7. W MDK znajduje się  termometr bezdotykowy. Nauczycielom podejmującym pracę 
mierzona jest temperatura.  

8. Jeżeli pracownik placówki  zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 
duszności), odizolowuje wychowanka w izolatorium i niezwłocznie powiadamia 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania wychowanka z placówki 
(rekomendowany własny środek transportu). 
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9. Plan zajęć dydaktycznych zawiera odpowiednio długie przerwy między zajęciami, 
tak, by nie dopuścić do mieszania się grup oraz umożliwić wietrzenie sal i dezynfekcje 
części dotykowych. 

10. Zajęcia w MDK prowadzi jeden nauczyciel przypisany do danej grupy. Zajęcia 
odbywają się w jednej, wyznaczonej sali. 

11. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do 
placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować zostają usunięte/ dostęp do nich jest uniemożliwiany.  

13. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone i/ lub dezynfekowane 
lub wychowankowie pracują w rękawiczkach jednorazowych.  Szczególnie dotyczy to 
zajęć plastycznych i modelarni. 

14. Infrastruktura placówki jest  regularnie czyszczona z użyciem wody z detergentem lub 
innych środków dezynfekujących. W salach tanecznych podłoga jest myta przy użyciu 
wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć. 

15. Sale dydaktyczne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na 
godzinę. 

16. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

17. Wychowanek  nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy osób  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
szczególności z niepełnosprawnościami.  

18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum 
kontakty z wychowankami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się 
stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).  
 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  
i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym MDK znajduje się numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w 
sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112 oraz dozownik z 
płynem do dezynfekcji. 

2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do dezynfekcji rąk. 

3. Utrzymuje się monitorowanie 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 i w pomieszczeniach 
spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

4. Przeprowadzając dezynfekcję  przestrzega się  zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji.  

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  umieszczone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  
1. Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 

wprowadzonych w placówce szczegółowych rozwiązań. 
2. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe - bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji 
domowej.  

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, stasuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

4. W MDK izolatorium znajduje się  w pomieszczeniu CIM na parterze budynku. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor MDK  w trybie natychmiastowym odsuwa 
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania 
w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy 
mieli kontakt z innymi osobami w placówce, dyrektor kontaktuje  się telefonicznie ze 
stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki stosowane 
będą zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 
* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 

 


