
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

NA TERENIE 

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO  

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

§ 1. 



POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. 
Niniejszy dokument określa „Procedury bezpieczeństwa na terenie Placówki w okresie 
pandemii COVID-19”, dotyczące wszystkich pracowników MOS w Starogardzie,  
młodzieży uczęszczającej do placówki oraz ich rodziców lub opiekunów. 
2. 
Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem i zachorowania na 
chorobę COVID-19, w trakcie uczestniczenia w zajęciach organizowanych w placówce. 
3. 
Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 
podjętych środków bezpieczeństwa, mogą nie pozwolić w 100% wyeliminować ryzyka związanego  
z zakażeniem.  
4. 
Przy wejściu do budynku placówki zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 
instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się 
skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 
5. 
Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych ( załącznik nr 1) 
6. 
Monitoruje się codzienne prace porządkowe, 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. 
7. 
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia 
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 
8. 
Jeżeli na terenie placówki wychowankowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, 
zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.. 
9. 
Zajęcia praktyczne: 
a) Opiekunowie i wychowankowie dostosowują się do regulaminów i procedur postępowania     

określonych przez Zarządców obiektów, na których prowadzone są zajęcia. 
b)   Ograniczyć do minimum kontakty z innymi grupami szkoleniowymi 
c)   Podczas zajęć na Sali sportowej przebywać mogą tylko wychowankowie i prowadzący 
d)   W miarę możliwości ograniczyć korzystanie z szatni. 
e)   Ograniczyć wychodzenie podczas zajęć do toalety, a po każdym z niej powrocie              
     dezynfekować ręce. 

10.Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz  
     nauczycielami. 



§ 2. 

OBOWIĄZKI WSZYSTKICH OSÓB 

1. 
Do placówki mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących  
na chorobę zakaźną (w tym podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 
kaszel, gorączka) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie. Pracownicy placówki 
powinni zostać poinstruowani, że 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 mogą być zakażeni koronawirusem, 
2. 
Każdy zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury przed wyjściem do placówki.  
3. 
W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 
kaszel, gorączka) pozostać w domu i zawiadomić o tym fakcie dyrektora placówki.  
4. 
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. 
5. 
Bezwzględnie przy każdym wejściu /wyjściu do/z holu placówki oraz w trakcie pracy 
często odkażać ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji, umieszczonej w widocznych 
miejscach w szkole i myć ręce zgodnie z instrukcją. 
6. 
W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych)  
i w wyznaczonych obszarach. 
7. 
Do skutecznej komunikacji z opiekunami wychowanka wykorzystuje się techniki komunikacji  
na odległość. 
8. 
Przemieszczanie się po placówce dozwolone jest tylko w niezbędnym zakresie. 
9. 
Zachowujemy między sobą dystans społeczny, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. 
10. 
Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 



11. 
Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  
z wychowankami oraz nauczycielami. 
12. 
Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/prawni opiekunowie wychowanków, wchodzące do placówce 
dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają 
obowiązujących stref przebywania. 

13. 
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to wychowankowie, 
szczególnie po przyjściu do placówki,  po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 
14. 
Należy unikać organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu. 
15. 
Pracownicy administracji placówki wypełniają swoje obowiązki z zachowaniem zasad  
bezpieczeństwa, zgodnie z przyjętą procedurą, z uwzględnieniem: 
a) 
W razie konieczności w pomieszczeniu innym niż sale dydaktyczne placówki (np. sekretariat, gabinet  
dyrektora/ kinezyterapii) może przebywać jedna osoba oprócz pracowników wykonującym w nich 
pracę, inni oczekują na zewnątrz pomieszczenia zachowując między sobą odległość 2m. 

§ 3. 
DODATKOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH 

1. 
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do zajęć  wykorzystywane 
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach. Dopuszcza się przynoszenie 
przez wychowanków własnych przyborów i materiałów plastycznych ze zwróceniem uwagi aby 
wychowankowie nie wymieniali się nimi między sobą. 
2. 
Organizuje się przerwy dla swoich wychowanków w interwałach adekwatnych do potrzeb,  
jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
3. 
Zaleca się korzystanie przez podopiecznych z terenu zielonego oraz pobyt na świeżym powietrzu  
na terenie placówki, w tym w czasie przerw. 
4. 
Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć  muszą być okresowo czyszczone  lub 
dezynfekowane, przynajmniej przed korzystaniem z niego przez daną grupę oraz po zakończeniu 
zajęć. 
5. 



Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to wychowankowie, 
szczególnie po przyjściu do placówki, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu  
z toalety. 
6. 
Należy wyjaśniać uczestnikom zajęć, jakie zasady obowiązują w placówce i dlaczego zostały 
wprowadzone. Komunikat przekazywany powinien być w formie pozytywnej, aby wytworzyć  
w wychowankach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie. 
7. 
Należy instruować i pokazywać techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji stanowiącej 
(umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). 
Należy przypominać i dawać przykład. Zwracać uwagę, aby wychowankowie często  
i regularnie myli ręce. 

8. 
Nie organizuje się żadnych wyjść z wychowankami poza teren placówki. 
9. 
W przypadku konieczności – nauczyciele włączają się w edukację zdalną, zgodnie  
z ustaleniami pracy zdalnej, dokumentując ją zgodnie z wytycznymi. 
10. 
Możliwie często wietrzyć sale, w której organizowane są zajęcia. 

§ 4. 
DODATKOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH 

1. 
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do zajęć wykorzystywane 
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
2. 
Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w należy czyścić lub dezynfekować. 
3. 
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 uczniowie nie byli narażeni  
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
4. 
Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję  
lub czyszczenie z użyciem detergentu. 
5. 



Wykonując codzienne prace porządkowe, należy szczególnie uwzględnić utrzymywanie w czystości 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki 
światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów. 
6. 
Osoby sprzątające sprzątają i dezynfekują obszar i pomieszczenia, w których zaobserwowano u osoby 
objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel.     
7. 
Osoba sprzątająca i dezynfekująca pomieszczenia (w tym izolatorium), w których zaobserwowano  
u osoby objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym  
w szczególności gorączkę, kaszel, duszności, używa kompletu wyposażenia ochronnego  
(przyłbica, kombinezon ochronny, maseczka, ochronniki na buty  i rękawiczki). 
8. 
Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

§ 5 

OBOWIĄZKI RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

1. 
Do placówki może uczęszczać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję  
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  
w warunkach domowych. 
2. 
Należy regularnie przypominać wychowankowi o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, nie przytulaniu się to innych wychowanków  
i nauczyciela, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  
3. 
Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  
4. 
Wychowankowie mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez opiekunów  
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  
W drodze do i z placówki opiekunowie z wychowankami przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
5. 
Opiekunowie odprowadzający wychowanków mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki, 
zachowując zasady:  
a) 1 opiekun z wychowankiem/wychowankami,  
b) dystansu od kolejnego opiekuna z wychowankiem/wychowankami min. 1,5 m,  
c) dystansu od pracowników placówki min. 1,5 m,  



d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
6. 
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. 
7. 
Wychowanek może posiadać własne przybory i materiały niezbędne do zajęć, które w czasie zajęć  
mogą znajdować się na stole. Wychowankowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą. 
8. 
Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów,  
które nie są związane z zajęciami. 
9. 
Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie wychowanków, wchodzące do placówki 
dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 
obowiązujących stref przebywania. 
10. 
Przekazują dyrektorowi lub wychowawcy informacje o stanie zdrowia wychowanka, które są istotne  
ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne.  
11. 
Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania wychowanka   
do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.  

12. 
Rodzic/opiekun nie może oczekiwać na zakończenie zajęć w budynku placówki. 
13. 
Są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki w sprawie wychowanka,  
stosowania się do przekazanych zaleceń oraz podjęcia natychmiastowych działań. 

§ 6. 
OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

1. 
Do placówki może uczęszczać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych. 
2. 
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. 
3. 
Wychowanek może posiadać własne przybory i materiały, które w czasie zajęć mogą znajdować się  
na stole. Wychowankowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą. 
4. 



Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów,  
które nie są związane z zajęciami.  
5. 
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem,  
po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

§ 7. 
PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB 

ZACHOROWANIA NA COVID-19 

1. 
Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  
w warunkach domowych.  
2. 
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 i poinformować dyrektora placówki. 
3. 
Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.  

4. 
Osoba, która zauważy u innej osoby niepokojące objawy chorobowe (duszności, kaszel, gorączka), 
niezwłocznie dzwoni do sekretariatu placówki i przekazuje informację – osoba  
z niepokojącymi objawami chorobowymi nie przemieszcza się po terenie placówki, należy zapewnić 
min. 2 m odległości od innych osób, następnie niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i 
poleceń. W przypadku ucznia niepełnoletniego należy powiadomić jego rodziców: 
a) 
Wyznaczona osoba zabezpieczona (w przyłbicę, kombinezon ochronny, maseczkę, rękawiczki, 
ochronniki na buty) przynosi osobie z niepokojącymi objawami chorobowymi komplet wyposażenia 
ochronnego (przyłbica, kombinezon ochronny, maseczka,  rękawiczki, ochronniki na buty). 
b) 
Osoba z niepokojącymi objawami chorobowymi zostaje odprowadzona do izolatorium (ciemnia). 
c) 
Dalsze postępowanie następuje zgodnie z instrukcją i poleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim, a w razie złego stanu osoby podejrzanej  
o zakażenie wykonuje się telefon alarmowy 999 lub 112,  



d) 
Sporządzona zostaje lista osób, które w tym samym czasie przebywały z osobą podejrzaną 
o zakażenie (wykazującą niepokojące objawy chorobowe), 
e) 
Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba wykazująca niepokojące objawy chorobowe 
zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu oraz zostają zdezynfekowane powierzchnie dotykowe 
(klamki, poręcze, uchwyty, itp.), 
f) 
W przypadku uzasadnionej konieczności pozostania z osobą izolowaną musi być zachowany dystans 
min. 2 m odległości, 
g) 
W przypadku wychowanka - bezzwłocznie zawiadamia się rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji. 
5. 
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się  
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (będzie ustalona lista osób 
przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba 
podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się  
do osób, które miały kontakt z zakażonym). 

§ 8. 

ODPADY I WYTYCZNE DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W IZOLACJI (WYTYCZNYMI TYMI 
OBEJMUJE SIĘ TAKŻE ODPADY WYTWARZANE  

W OBIEKTACH) 
1. 
Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio 
zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane. 
2. 
Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady 
wytwarzane w obiektach): 
a) 
Wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka  
z odpadami do odbioru;  
b) 



Osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel,  
w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;  
c) 
Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;  
d) 
Po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą 
wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym 
przebywa;  
e) 
Osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę  
w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym 
otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go 
dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę 
zamknięcia worka; 
f) 
Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia 
odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady,  
w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;  
g) 
Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic 
ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;  
h) 
Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione 
 w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce 
izolacji. 

§ 9. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.  
2.Procedury obowiązują do odwołania. 

Załącznik nr 1 

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 
w STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

ul. Kanałowa 5 
83-200 Starogard Gdański 



tel./fax. 58 562-40-11 
tel. alarmowy 699-670-418 

e – mail: psse.starogardgdanski@pis.gov.pl 

        sekretariat@psse-starogard.pl  

Województwo pomorskie – lista szpitali zakaźnych 
1. Gdańsk,  

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 

ul. Mariana Smoluchowskiego 18, 
tel: (58) 341 55 47 

2. Kościerzyna,  
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. zo.o., 

ul. Alojzego Piechowskiego 36, 

tel: (58) 686 01 01, (58) 686 00 00 
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