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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE  

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY IM.K.I.GAŁCZYŃSKIEGO  

W ROKU  SZKOLNYM 2021/22   

  

Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – uczestników zajęć w MDK 

oraz zabezpieczenie nauczycieli i pozostałych pracowników placówki przed zarażeniem wirusem 

COVID-19.   

Obowiązki nauczycieli i pracowników:    

Sposób postępowania:   

1. Osoba, u której wystąpiły objawy takie jak, katar, kaszel, gorączka , duszności sugerujące infekcję 

dróg oddechowych , niezwłocznie zgłasza dyrektorowi MDK  niemożność pojawienia się 

w  pracy, a następnie postępuje zgodnie z procedurami ustalonymi przez GIS.  

2. Każdy pracownik po przyjściu do MDK myje ręce oraz odkaża je płynem dezynfekującym.  

3. Wszyscy, którzy pracują w czasie zajęć dydaktycznych (godz. 15.00-20.00) zobowiązani 

są  do noszenia przyłbic lub maseczek w przestrzeniach wspólnych.  

4. Nauczyciele zobowiązani są do przychodzenia min. 15 minut przed rozpoczęciem zajęć . 

Uczestnicy zajęć po dezynfekcji rąk i pomiarze temperatury oraz pozostawieniu butów w szatni 

przechodzą do sal zajęciowych a nauczyciel  rozmieszcza ich w taki sposób, aby zachować 

bezpieczny dystans pomiędzy uczniami .  Po zajęciach nauczyciel wyprowadza dzieci do szatni , 

wietrzy salę i dezynfekuje stoły , klamki , drążki itp.   

5. Pracownicy  sprzątający  myją podłogi w salach tanecznych po zajęciach każdej grupy.  

6. W godzinach zajęć dydaktycznych (15.00-21.00) pracownicy obsługi są zobowiązani 

do systematycznej dezynfekcji klamek, poręczy, powierzchni dotykowych oraz systematycznego 

mycia i odkażania pomieszczeń sanitarnych .  

7. Z sali, w której przebywa grupa, nauczyciel jest zobowiązany  usunąć przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Pomoce dydaktyczne  

(instrumenty, narzędzia plastyczne, rekwizyty do zajęć teatralnych, baletowych itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować w przerwie pomiędzy 

kolejnymi grupami.   



      
8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  (1 uczeń – 

1 ławka szkolna). W zajęciach tanecznych odległość pomiędzy uczestnikami powinna wynosić 

min.1,5 m.  

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

w  czasie zajęć.  

10. Nauczyciele i inni pracownicy MDK  powinni zachowywać dystans  między sobą, w każdej 

przestrzeni placówki , wynoszący min. 1,5 m   

11. Komunikacja z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się za pomocą kontaktów  

telefonicznych, poczty mailowej, strony www. i  mediów społecznościowych.  

12. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu  z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia z MDK.  

  

  

  

Przyjmuję do wiadomości i przestrzegania :                                      Zatwierdzam   

   

                   Teresa Grzybowska   


