PROCEDURA ZAPEWNIENIA DZIECIOM I MŁODZIEŻY
BEZPIECZEŃSTWA
W CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
„ŹRÓDEŁKO”
I.
Cel:
Sprawne i skuteczne zarządzanie Centrum poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu
dzieci i młodzieży w „Źródełku”;
II.
Zakres:
Organizacja działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży pozostających pod opieką
Centrum „Źródełko”;
III. Ważne telefony:
W oznakowanym miejscu znajdują się ważne numery telefonów, w tym do Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej, Służb Medycznych, itd. - załącznik nr 1;
IV.
Kogo dotyczy procedura:
Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Centrum „Źródełko”,
Wolontariusze oraz Rodzice;
Wychowawcy Centrum są zobowiązani do:
1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/opiekunami prawnymi;
2. Powiadomienia o zakazie przynoszenia przez dzieci zabawek, książek oraz wszelkich
dodatkowych przedmiotów (poza przyborami szkolnymi);
3. Opracowania nowego kodeksu grupy i wyjaśnienie dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa
obecnie obowiązują i dlaczego zostały wprowadzone;
4. Przygotowania sali zajęć z ograniczeniem do minimum wyposażenia, aby zapewnić
warunki do skutecznej dezynfekcji;
5. Wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ewentualnych zabaw ruchowych
przy otwartych oknach lub na zewnątrz jeśli pozwalają na to warunki pogodowe i inne;
6. Zorganizowania pokazu prawidłowego mycia rąk;
7. Przypominania o nie dotykaniu rękami twarzy oraz częstego mycia rąk (szczególnie po
skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem), itp.;
8. Przypominania dzieciom o podstawowych zasadach higieny oraz obowiązkowym
zasłanianiu twarzy podczas kichania i kaszlu;
9. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka;
10. Dezynfekowania przedmiotów, których używały dzieci;
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Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni:
1. Podpisać oświadczenia stanowiące załącznik do Karty uczestnika zajęć (załącznik nr 2);
2. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, unikaniu
dotykania oczu, nosa i ust, częstym myciu i dezynfekowaniu rąk, nie podawaniu ręki na
powitanie, odpowiednim zasłanianiu twarzy podczas kichania, itp.;
3. Zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczka lub przyłbica);
4. Nie wysyłać dziecka do Centrum w przypadku, jeśli w domu przebywa osoba na
kwarantannie lub w izolacji;
5. Respektować zakaz przebywania na terenie Centrum podczas trwania programu;
6. Zachować wymagany dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Centrum oraz
innych uczestników zajęć;
Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami:
1. Wychowawcy Centrum, mają kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami prawnymi
w celu przekazywania informacji dotyczących zasad, procedur, zmian w organizacji pracy
Centrum „Źródełko”
2. Kierownik oraz wychowawcy mają zaktualizowane kontakty telefoniczne do wszystkich
rodziców, celem zapewnienia szybkiej komunikacji Centrum – Rodzic;
3. Wszystkie ważne dokumenty, informacje zamieszczane są na stronie internetowej Centrum
www.zrodelko.wroclaw.pl
4. Bieżące informacje przekazywane są przez wychowawcę przy odbiorze dziecka lub
wysyłane za pomocą środków komunikacji na odległość;
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Dzieci
1. Jeżeli wychowawca zaobserwuje u dziecka co najmniej jeden z objawów: gorączka,
kaszel, duszność lub inne, niezwłocznie zawiadamia rodzica/opiekuna prawnego
i jednocześnie informuje kierownika Centrum;
2. Dziecko zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej osoby;
3. Kierownik Centrum/wychowawca niezwłocznie powiadamia rodzica/opiekuna prawnego;
4. Rodzic niezwłocznie udaje się z dzieckiem do lekarza;
5. Rodzic informuje pracowników Centrum „Źródełko” o decyzji lekarza czy dziecko może
wrócić na zajęcia czy zostaje objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
Pracownicy
1. Do pracy w Centrum mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę;
2. W Centrum należy wyznaczyć i przygotować wydzielone pomieszczenie lub miejsce, w
którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów
chorobowych, wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący;
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownicy Centrum nie powinni
przychodzić do pracy. Należy wówczas zostać w domu, telefonicznie poinformować
pracodawcę i stację sanitarno – epidemiologiczną;
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4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
w miejscu pracy, należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy. Należy powiadomić
stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń;
5. Obszar w którym poruszała się i przebywała
osoba
podejrzana o zakażenie
koronawirusem należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w Centrum procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki,
uchwyty, wyłączniki, itp.);
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