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Procedury bezpieczeristwa w okresie pandemii covid-19
w Mlodzieiowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak w roku szkolnym 202112022

I. PODSTAWA PRAWNA

II. POSTANOWIENIAOG6LNE

1. Niniejsze Procedury okreilajq zasady bezpieczefstwa na terenie plac6wki w okresie
pandemii COVID-19, dotyczqce wszystkich pracownik6w Mtodzie2owego Domu
Kultury im. M. Gwizdak w Warszawie, rodzic6w dzieci uczqszczajqcych na zajqcia
pozaszkolne do plac6wki oraz innych os6b wsp6lpracujqcych z plac6wkq.

2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagroiei zaka2enia koronawirusem lub

choroby COVID-19, przygotowanie pracownik6w do wykonywania zadari

zawodowych odpowiadajqcym wymogom sanitarnym obowiazujacym w zwiqzku z

pandemiq wirusa COVID-19.

ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACOWKI W WARUNKACH ZAGROZENIA

WIRUSEM COVID.19

lv. oBowtAzKrRoDztc6woptEKUN6WpRAWNycH:

1. Rodzice/opiekunowie prawni sq zobowiqzani do zapoznania siqz Proceduromi
bezpieczeristwa w okresie pondemii Covid-79 na terenie placowkl oraz z informacjami

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniajqce

rozporzqdzenie w sprawie szczeg6lnych rozwiqzari w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oSwiaty w zwiqzku z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lDz. U.2O2L r. poz. 1343 )

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 sierpnia 2021 r.

zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie szczeg6lnych rozwiEzai w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oSwiaty w zwiqzku z

zapobieganiem, przeciwdzialaniem izwalczaniem COVID-1g ( Dz. U. 2021 poz. 1525 )

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 17 sierpnia 2021 r.

zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

.lednostek systemu oSwiaty w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i

zwalczaniem COVID-1g (Dz. U.2021 po2.1519 )

ilt.

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Gt6wnego lnspektora Sanitarnego oraz
Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu zapewnienia bezpieczeistwa w plac6wce i ochrony
przed rozprzestrzenianiem sig COVID-19 od l wrzeinia 2021 r. obowiqzuja specjalne
procedury bezpieczef stwa:

1. Za zapewnienie bezpiecze6stwa ihigienicznych warunk6w pobytu w Mlodzie2owym
Domu Kultury im. Marii Gwizdak w Warszawie zwanego dalej plac6wkq, odpowiada
Dyrektor plac6wki zwany dalej Dyrektorem.

2. W Plac6wce stosuje siq i przestrzega wytycznych Ministra Zdrowia, Gl6wnego
lnspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

3. Plac6wka pracuje wedlug grafiku zalqczonego na stronie
www.mdkandersena.eduoage.org.



Procedury bezpieczefstwa w okresie pandemii covid-19
w Mlodzie2owym Domu Kultury im. Marii Gwizdak w roku szkolnym 202112022

v. PRZEPTSY I(O(COWE

1. Procedury bezpieczeristwa obowiAzujE w Mlodzieiowym Domu Kultury im. Marii
Gwizdak od dnia 1 wrze6nia 2O2t r. do czasu odwolania.

2. Wszyscy pracownicy MDK, rodzice/opiekunowie prawni oraz dzieci i mlodziei
zobowiqzani sa do ich 6cislego stosowania i przestrzegania.

DYRE
MLODZIEzOWEGl

im. Mari
Zalqcznik nr 1- oswlADczENlE RoDzlcA
Zalqcznik nr 2 - DEKLARACJA RODZICA

,IU KUTTURY
zdak

walskamgf Ac

dla Rodzic6w iopiekun6w dzieci uczqszczaj4cych na zajgcia do MDK, dostqpnymi
na stronie internetowej plac6wki oraz tablicy ogloszeri.

2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczQszczajQcych na zajQcia do MDK

sq zobowiqzani do wypelnienia deklaracji i oiwiadczenia - zalecznik nr 1 i 2, kt6re
przekazujq nauczycielowi na pierwszych zajqciach.

3. Rodzice/opiekunowie prawni przekazujq nauczycielowi lub dyrektorowi informacje
o stanie zdrowia dziecka, kt6re sE istotne.

4. Rodzice/opiekunowie nie przyprowadzajQ do plac6wki dziecka gdy nie zostal

naloiony na nich obowiqzek kwarantanny lub izolacji domowej.
5. Do plac6wki przychodzi tylko zdrowe dziecko - bez objaw6w chorobowych.
6. Rodzice regularnie przypominajq dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in.

myciu rqk wodq z mydlem, nie podawaniu rQki na przywitanie, unikaniu czestego

dotykania oczu, nosa i ust. ZwracajQ uwage na odpowiedni spos6b zaslaniania twarzy
podczas kichania czy kaszlu.

7. Przestrzegajq wytycznych dotyczqcych nie przynoszenia zabawek iinnych
niepotrzebnych przedmiot6w przez dziecko do plac6wki.

8. Rodzice sa zobowiazani do odbierania telefon6w z plac6wki MlodzieZoweso Domu

Kulturv im. M. Gwizdak.

R



Procedury bezpieczefstwa w okresie pandemii covid-19
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Zdqczrik nr I

do P'occdur b€zpiecz€ristwa w okrsie pandemii c.vid-Ig
!v Mlodzic2o$yn Domu Kultury im. M. Grvizdak w roku sdolnym 20212022

(imiq i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oiwiadczam, 2e: moja c6rka/syn:

l. Bqdzie uczestniczylo w zajQciach w Mlodzie2owym Domu Kultury im. Marii Gwizdak
zdrowe, bez niepokojQcych objaw6w typu: gorQczka, kaszel, biegunka, utrata apetytu,
ostabienie wymioty, brak powonienia i smaku.

2. Nie miato kontaktu z osobq zakaionq wirusem Covid-19 oraz nikt z czlonk6w najbliiszej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak
choroby.

3. Jestem Swiadom/Swiadoma pelnej odpowiedzialnoici za dobrowolne poslanie dziecka
na zajecia opieku iczo-wychowawcze w Mlodzieiowym Domu Kultury w aktualnej sytuacji
e p id e m io logicz n ej.

4. Zostalam/em poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest naraione zdrowie mojego dziecka
i naszych rodzin tj.: mimo wprowadzonych w plac6wce obostrzei sanitarnych iwdro2onych
wszelkich Srodk6w ochronnych zdajg sobie sprawq, ie na terenie plac6wki moie doj5i do
zakaien ia COVID - 19.

5. W sytuacji wystapienia zaka2enia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodzic6w lub
personelu zostaje wszczete postqpowanie zgodnie z panujqcymi aktualnymi zasadami i

wytycznymi MZ< GlS, MEiN.

6. Dziecko nie jest/jest (niewlaSciwe skredlid) uczulone na wszelkie 6rodki dezynfekujqce.
7. Wsytuacji zaraienia sig mojego dziecka naterenie plac6wki nie bqdq wnosil skarg, zaialen,

pretensji do dyrektora Mlodzieiowego Domu Kultury oraz Organu Prowadzqcego, bqdqc

calkowicie Swiadom zagro2enia wynikajqcego z panujqcej obecnie pandemii.

Warszawa, dn

Zgodnie z artykulem 233 5 1 Kodeksu Karnego - kto sktadajQc zeznanie majQcy sluiyC za dow6d w postepowaniu sQdowym

lub innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdq lub zataja prawde, podlega karze

pozbawienia wolnoici do lat trzech.

Zalqcznik or 2

oswraoczerurr Roozrc6woprexun6w pRnwnyc}r

Ja ni2ej podpisany/a:

(imiq i nazwisko dziecka)

(miejscowosd, data podpis Rodzica/Opiekuna prawnego)



Procedury bezpieczefstwa w okresie pandemii covid_19
w Mlodzie2owym Domu Kultury im. Marii Gwizaak w roku szkolnvm 2021t2022

do Procedur bezpicczeistwa w okresie pandemii covid-19
w Mlodziezo*ym tlornu Kultury im. M_ Gwizdak w roku szkolnvm 2O2ll2022

DEKLARACJA RODZICA/OPIE KUNA PRAWNEGO

Ja niiej pod p isa na/pod pisa ny:

o(wiadczam, co nastqpuje:

1. Zostalem/tam poinformowany i zapoznalem/am sie z procedurami Bezpieczedstwa
na terenie Mtodzieiowego Domu Kultury im. M. Gwizdak w Warszawie.

2. ZobowiEzujQ sie do przestrzegania obowiqzujqcych procedur Bezpieczefstwa
na terenie Mtodzieiowego Domu Kultury im. M. Gwizdak w Warszawie przede
wszystkim:

o przyprowadzania do plac6wki tylko iwylqcznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu,
podwy2szonej temperatury ciala;

. natychm iastowego odebrania dziecka z plac6wki w razie wystapienia jakichkolwiek
oznak chorobowych, kt6re wystEpity w czasie pobytu w plac6wce;

3. Przyjmujq do wiadomo6ci i wyra2am zgodq, i2 w chwili widocznych oznak choroby
u mojego dziecka, a tak2e ,je2eli kontrolne sprawdzenie temperatury ciala wykaie
warto(ci powyiej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie
w danym dniu przyjqte do plac6wki i bqdzie moglo do niej wr6cii po ustaniu wszelkich
objaw6w chorobowych, po okazaniu zaiwiadczenia lekarskiego potwierdzajacego jego

stan zdrowia, umoiliwiajqcy ponowne przyjecie.
4. Wyra2am zgodq na pomiar temperatury ciala przez pracownika plac6wki z u2yciem

bezdotykowego termometru w razie niepokojEcych zachowai iobjaw6w zdrowotnych
u dziecka. Przyjmujq do wiadomoSci, 2e plac6wka zaleca, aby regularnie monitorowad
temperaturQ ciata dziecka idokonywaijej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie,

min.: przed i po zajqciach w plac6wce.

5. ZobowiEzujQ siQ do poinformowania dyrektora plac6wki o wszelkich zmianach

w sytuacji zdrowotnej odnosnie wirusa Covid-19 w moim najbliiszym otoczeniu.

Numer tel. do natychm iastowego kontaktu (ojciec).............

miejscowoSa, data podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

NUMERY ALARMOWE

Numer tel. do natych miastowego kontaktu (matka)...............


