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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ  

PROWADZONYM PRZEZ CHSON „OGNISKO”  

PRZY UL. BASZTOWEJ 3 W KRAKOWIE 

w czasie realizacji zajęć dla uczestników WTZ w okresie epidemii COVID-19 

- aktualizacja z dnia 30.08.2021 r. 

 

 

§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczestników/opiekunów prawnych, ich 

opiekunów i pracowników, świadczących pracę na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 

przy ul. Basztowej 3 w Krakowie, zwanym dalej „Warsztatem” lub „WTZ”, w trakcie 

trwania epidemii COVID-19.  

W Warsztacie obowiązują zasady ustalone zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy.  

3. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do Warsztatu osoby z zewnątrz, należy zachować 

dodatkowe środki ostrożności i dostosować się do obowiązujących zaleceń reżimu 

sanitarnego. 

4. Z zajęć w Warsztacie mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej, na które nie został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

5. Każda osoba wchodząca do WTZ zostanie poddana, po udzieleniu zgody, pomiarowi 

temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego oraz dezynfekcji rąk.  

W Warsztacie będzie prowadzona na bieżąco ocena objawów infekcji dróg oddechowych. 

6. Do Warsztatu nie będą wpuszczane osoby, których obecność nie jest konieczna dla 

zapewnienia ciągłości działania placówki. 

7. W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od WTZ, środków ochrony osobistej, 

preparatów do dezynfekcji i higieny, kierownik za zgodą Dyrektora ChSON „Ognisko” 

zawiesza zajęcia na terenie WTZ, informując o tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

8. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane po zakończonej 

w danym dniu pracy. 

9. W Warsztacie dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane w 

pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk. 
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§ 2 

Organizacja pracy uczestników 

1. Liczebność grup może być ograniczana.  

2. Grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach.  

3. W miarę możliwości do grup przyporządkowani są stali instruktorzy.  

4. Organizacja pracy i jej koordynacja ogranicza kontakty miedzy uczestnikami grup. 

5. Uczestnicy pracują przy wyznaczonych stanowiskach, korzystając z przygotowanych dla 

nich materiałów i narzędzi. 

6. Przerwy uczestnicy spędzają w swoich grupach i przy swoich stanowiskach pracy. 

 

 

§ 3 

Organizacja pracy pracowników WTZ 

1. Każdy pracownik pracuje według ustalonego przez kierownika WTZ harmonogramu, 

realizując zajęcia terapeutyczne pozostające w zgodzie z obranymi celami terapii i inne, 

uwzględniające tematykę dotyczącą obecnej sytuacji epidemicznej, w tym zadania mające 

na celu podkreślenie wagi utrzymywania właściwej higieny osobistej, otoczenia, oraz 

dystansu społecznego.  

2. Na czas epidemii zostają zawieszone zajęcia kulinarne w pracowni gospodarstwa 

domowego oraz ograniczone zostają formy aktywizacji zawodowej wymagające 

przebywania uczestników poza lokalem WTZ. 

3. W stosunku do uczestników, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć 

w zajęciach na terenie placówki, dopuszcza się możliwość realizacji zajęć w formie 

zdalnej poprzez dostępne środki komunikacji z danym uczestnikiem. Pracownik realizuje 

powyższe zajęcia w porozumieniu z kierownikiem WTZ oraz uczestnikiem lub jego 

opiekunem. 

4. Pracownik organizuje przerwy dla swojej grupy uczestników tak, by ograniczyć ich 

bezpośredni kontakt z innymi osobami przebywającymi na terenie WTZ. 

5. Grupa spędza przerwy pod nadzorem instruktora.  

6. Zaleca się ograniczenie wyjść poza teren WTZ.  

7. Podczas zajęć należy unikać korzystania z takich pomocy i sprzętów, których nie można 

dezynfekować, umyć, uprać.  

8. Wykorzystywane do zajęć pomoce powinny być systematycznie myte lub 

dezynfekowane.  

9. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, podczas sprzyjających 

warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.  

10. Pracownik zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do Warsztatu, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety. 

11. W razie wystąpienia niepokojących objawów u uczestnika pracownik może zmierzyć mu 

temperaturę w trakcie zajęć.  
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§ 4 

Opiekunowie 

1. Uczestników do Warsztatu mogą przyprowadzać tylko osoby zdrowe - bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych. 

2. Opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w 

Warsztacie w czasie trwania epidemii COVID-19. 

3. Opiekunowie powinni przekazywać kierownikowi istotne informacje na temat stanu 

zdrowia uczestników.  

 

§ 5 

Pracownicy WTZ 

1. Pracownicy Warsztatu powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną 

i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczestników i innych pracowników przed 

zarażeniem.  

2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy.  

3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki 

myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy), i są zobowiązani do 

bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.  

4. Maseczki winny być używane zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia, który 

obecnie rekomenduje używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia. 

5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany 

z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego 

w worek.  

6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je 

spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.  

7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, 

inne, należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego 

użytku należy prać w temperaturze co najmniej 60 stopni i prasować.  

8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania kierownika WTZ 

o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników oraz pracowników 

w zakresie szerzenia się COVID-19.  

9. Zaleca się:  

a. utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy), 

b. dezynfekcję powierzchni dotykowych,  

c. dezynfekcję sprzętu i powierzchni płaskich,  

d. dezynfekcję toalet. 

10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.  

11. Wyznaczony przez kierownika pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała osób 

wchodzących do Warsztatu, oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych.  

12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl  
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§ 6 

Zasady przyprowadzania i odbierania uczestników 

1. Uczestników do Warsztatu mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.  

2. Osoby przyprowadzające i odbierające uczestników z WTZ mogą przebywać tylko 

i wyłącznie w wyznaczonym miejscu zachowując dystans społeczny w odniesieniu do 

pracowników WTZ oraz innych uczestników i ich opiekunów.  

3. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować 

zalecany środki ostrożności.  

4. Podczas trwania ewentualnego pomiaru temperatury opiekun nie oddala się, by w razie 

wątpliwości mógł zabrać uczestnika z powrotem do domu.  

5. Temperatura powyżej 37 stopni a także pojawienie się objawów zakażenia górnych dróg 

oddechowych lub choroby zakaźnej jest podstawą do nieprzyjęcia uczestnika do WTZ w 

danym dniu. 

 

 

§ 7 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u uczestnika 

1. Osoby, które zauważą u siebie lub u swoich podopiecznych niepokojące objawy, nie 

mogą przychodzić do Warsztatu. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie 

poinformować kierownika WTZ, a także postępować zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

Ministerstwa Zdrowia. 

2. Pracownik, który zauważył u uczestnika oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia 

kierownika Warsztatu. 

3. W Warsztacie jest wskazane pomieszczenie na tzw. izolatorium, służące do odizolowania 

osoby, u której zaobserwowano podczas pobytu w Warsztacie oznaki chorobowe.  

4. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

5. W izolatorium uczestnik przebywa pod opieką pracownika z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości. Oczekuje tam na opiekuna, który powinien go jak najszybciej odebrać. 

Uczestnik z pomocą opiekuna powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu 

zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.  

6. Kierownik, po powiadomieniu opiekuna uczestnika informuje o zaistniałej sytuacji 

jednostkę Sanepidu i ustala dalszy tok postępowania. 

 

 

§ 8 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika Warsztatu 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie 

powinien przychodzić do pracy.  

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić kierownika 

WTZ i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym 

szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 

999 lub 112.  

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w WTZ, pracownik natychmiast powiadamia 

kierownika i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.  

4. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.  

5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, 

przebywa w izolatorium sam do czasu przybycia odpowiednich służb.  
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6. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

7. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić 

zagrożonych uczestników, pracowników oraz opiekunów.  

 

 

§ 9 

Postępowanie z pomieszczeniami w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika lub 

pracownika 

W przypadku, gdy uczestnik lub pracownik WTZ został skierowany do szpitala z 

podejrzeniem zakażenia koronawirusem, kierownik w porozumieniu z właściwym 

państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu Warsztatu na czas 

niezbędny do wykonania czynności sanitarno-epidemiologicznych.  

 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Procedura (aktualizacja) wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.  

2. Procedura może być modyfikowana.  

3. Procedura zostanie opublikowana na stronie www.ognisko.org.pl, przesłana drogą 

mailową do pracowników, oraz udostępniona w formie papierowej na terenie WTZ.  

4. Pracownicy Warsztatu zostaną zapoznani z procedurą podczas zebrania Rady 

programowej.  

5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby, których 

procedura dotyczy.  

 

 

 


