
 

 

    

Regulamin organizacji zajęć i stosowania procedur bezpieczeństwa 

sanitarnego w Młodzieżowym Domu Kultury  

im. K. I. Gałczyńskiego w roku szkolnym 2021/22  wynikający 

z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19  

Regulamin został przygotowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS 

dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek  od 1 września 2021 r.    

Podstawy prawne :   

• Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach.    

• Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).   

• Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).  

• Wytyczne GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020    

 

 1. Organizacja  zajęć  w   Młodzieżowym   Domu  Kultury  

im. K. I. Gałczyńskiego  (dalej: MDK) od dnia 1 września 2021 roku.   
  

 Do MDK może uczęszczać uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji     w warunkach domowych lub w izolacji.    

 Uczestnicy zajęć  mogą być przyprowadzani do MDK  i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.    

 Uczestnicy zajęć w przestrzeniach wspólnych ( korytarz, szatnia, sala widowiskowa) 

zobowiązani są do zakrywania nosa i ust   

 Przy wejściu do budynku MDK znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.   

Każdy uczestnik i opiekun  po wejściu na teren placówki jest 

zobowiązany  do dezynfekcji rąk.   



 

 

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

MDK (korytarz, szatnia), zachowując zasady:   

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,   

b) wejście do MDK nie wcześniej niż 10 minut przed planowanymi zajęciami 

i odbiór dzieci zaraz po zakończeniu zajęć    

c) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,    

d) dystansu od pracowników MDK min. 1,5 m,     

e) osłona ust i nosa    

f) opiekunowie bez maseczek lub przyłbic nie będą wpuszczani na teren MDK   

g) opiekunowie nie mogą przebywać na terenie placówki w oczekiwaniu na 

zakończenie zajęć.    

  Rodzice i opiekunowie uczestników komunikują się z nauczycielami i pracownikami 

MDK z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość ( telefon, mail).  W miarę 

możliwości ogranicza się  przebywanie w MDK  osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki, dezynfekcja)    

 Jeżeli pracownik MDK  zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia z placówki  (rekomendowany 

własny środek transportu).    

 Przygotowując harmonogram zajęć na rok szkolny 2020/21 w miarę możliwości ustala 

się różne godziny rozpoczynania i kończenia zajęć oraz przypisanie sali do jednej 

formy zajęć i jednego nauczyciela    

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do MDK  należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust.   

 Stoliki w salach zajęciowych są dezynfekowane po zajęciach każdej grupy. Uczestnik 

zajęć w miarę możliwości  posiada własne pomoce dydaktyczne i przybory do  zajęć.  

Jeżeli uczestnicy korzystają ze wspólnych pomocy ( instrumenty muzyczne, mikrofony 

itp.) to muszą być one każdorazowo dezynfekowane.    

 W salach tanecznych  podłogi muszą być myte detergentem lub zdezynfekowane 

po zajęciach każdej grupy.     

 Sale zajęciowe i pomieszczenia biurowe należy  wietrzyć co najmniej raz na godzinę, 

w  czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.    

 

  



 

 

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni    

 Przy wejściach do obu budynków MDK znajdują się  numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala 

i służb medycznych.     

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące 

do szkoły dezynfekowały dłonie , miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 

obowiązujących stref przebywania.    

 Wszyscy pracownicy są zobowiązani do regularnego mycia rąk wodą 

z  mydłem, a nauczyciele są  zobowiązani  do pilnowania, aby robili to 

uczniowie, szczególnie po przyjściu do MDK,  po skorzystaniu z toalety.    

 Uczestników przebywających na terenie MDK obowiązuje obuwie zmienne. Zmiana 

obuwia odbywa się w szatni. Buty, w których dzieci przychodzą do MDK muszą być 

pozostawione w worku ( reklamówce itp.) w szatni MDK.    

 Kierownik gospodarczy jest zobowiązany do monitorowania codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 

pomieszczeń sanitarno- higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 

w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 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 

i  przedmiotów, tak aby uczestnicy MDK i pracownicy  nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji.    

 W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji.    

 W czasie zajęć dydaktycznych( godz.15.00 -21.00) należy na bieżąco dbać o czystość 

urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem 

detergentu.     

 Wszyscy pracownicy MDK zobowiązani są do wkładania wielorazowych naczyń 

i  sztućców do zmywarki . Naczynia w zmywarce należy myć z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.    

 

3.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika MDK     

 Do pracy w MDK mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub 

w izolacji.   



 

 

 W MDK znajdują się specjalnie przygotowane  pomieszczenia, wyposażenie 

w środki ochrony i płyn dezynfekujący , w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.  

Beskidzka 30 – IZOLATORIUM za salą widowiskową    

Na Wrzosach 57 – IZOLATORIUM – pokój nr 8   

 Pracownik MDK  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, 

że może być zakażony koronawirusem.    

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną).   

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.    

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie MDK  należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .   

   

4.Zawieszenie zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury:    

 Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego może, za zgodą 

organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego, zawiesić zajęcia w MDK na czas oznaczony, 

jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone 

zdrowie uczestników placówki     

 Zawieszenie zajęć, może dotyczyć w szczególności wybranej grupy lub sekcji lub 

placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.   

 Zawieszeniu zajęć dyrektor MDK powiadamia  odpowiednio organ prowadzący 

i organ sprawujący nadzór pedagogiczny .   

 W przypadku gdy ze względu na sytuację epidemiologiczną zostają zawieszone 

wszystkie zajęcia w placówce dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury  ustala inny 

sposób realizowania tych zajęć.   

   


