
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA podczas realizacji zadań w LETNIEJ STREFIE

 Milanowskiego Centrum Kultury 

W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
higieny na terenie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

I. Kogo dotyczy procedura (zakres procedury).

1. Wszystkich pracowników Milanowskigo Centrum Kultury świadczących pracę dla MCK w trakcie 
trwania pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Wszystkich współpracowników Milanowskiego Centrum Kultury świadczących pracę dla MCK w 
trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID19 

3. Rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych przez MCK

4. Wszystkich uczestników zajęć.

5. Biernych obserwatorów.

II. Ogólne zasady działania MCK na rzecz bezpieczeństwa odbiorców

 1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci. 

2. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności, nie wymagających bezpośrednich kontaktów
z publicznością. 

3. Ograniczenie zgodnie z aktualnymi zaleceniami liczby uczestników wydarzeń stacjonarnych 
organizowanych przez MCK.

4. Wprowadzenie i przestrzeganie wytycznych GIS, MZ i MEN.

III. Ogólne zasady postępowania pracowników w trakcie realizacji zadań statutowych

1. Dyrektor wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę w trybie stacjonarnym 
w Letniej Strefie.

2. Pracownicy wykonujący pracę w Letniej Strefie w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za 
przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo uczestników 
zajęć, pozostałych pracowników i własne oraz higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi. 

3. Osoby wskazane przez Dyrektora pełnią dyżury w trakcie realizacji zadań statutowych w Letniej 
Strefie, pilnują przestrzegania zasad przez wszystkie osoby uczestniczące w realizowanym zadaniu.

 4. Pracownicy, współpracownicy i uczestnicy z objawami choroby, takimi jak: kaszel, gorączka, 
duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek proszeni są o
nieuczestniczenie w organizowanych wydarzeniach. 

5. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 m od siebie. 



6. Ogranicza się przebywanie osób nie uczestniczących w realizacji oferty Letniej Strefy do minimum. 
Do strefy nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego powodu do przebywania w jej 
przestrzeni. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach przebywanie na terenie osób 
trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

IV. Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu realizacji zadania Letnia
Strefa oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom.

 1. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może korzystać ze środków ochrony indywidualnej
w postaci gumowych rękawiczek, maseczek oraz przyłbic, adekwatnych do powierzonych zajęć.

 2. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do koszy na śmieci, a 
przyłbice zdezynfekowane przez użytkownika. 

3. Przestrzenie wyznaczone do realizacji zadań wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk. 

4. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy i uczestnicy zobowiązani są do 
umycia i zdezynfekowania rąk oraz do ich regularnego mycia w ciągu dnia.

5. Zakaz przebywania w strefie, osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z 
osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest 
pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, kontaktu z sanepidem, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.

6. Wytyczne dla pracowników: 

− Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z 
mydłem. 

- Przed rozpoczęciem zajęć (jeżeli nie było wcześniejszych zapisów) należy sporządzić listę 
uczestników zawierającą dane: imię, nazwisko, numer telefonu.

− Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 m).

− Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy 
umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem. 

− Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

− Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

− Dołożyć wszelkich starań, aby przestrzenie wybrane do pracy były czyste i higieniczne. Należy 
pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

− Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, 
np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, zabawki, sprzęt sportowy.

V. Zapewnienie bezpieczeństwa w Letniej Strefie

1. W widocznym miejscu przed wejściem do strefy, umieszczona jest informacja o maksymalnej 
liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać na danych zajęciach.

2. Na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji zamieszcza się informacje o 
aktualnie obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, szczegółowe dane dotyczące formy i charakteru 
wydarzenia.



4. Wyznaczeni pracownicy dopilnowują, aby osoby wchodzące do Letniej Strefy dezynfekowali dłonie 
przy wejściu. 

6. Pracownicy pilnują, aby osoby przebywające w Letniej Strefie nie przekraczali wyznaczonych linii 
(oznakowanie na podłodze, kolorowe znaczniki z numerami), jeśli takie są wyznaczone. 

VI. Organizacja zajęć w MCK

1. Przydział osób do zajęć i limit uczestników jest zależny od warunków określonych w wytycznych - 
nie ma odwołania od dokonanego przydziału.

 2. Możliwe jest prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji 
artystycznej i kulturowej przestrzegając limit osób, z zachowaniem odległości wyznaczonej przez 
MCK, a co najmniej 1,5 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni 
kontakt z osobami, które je użytkują. 

3. Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN minimalna przestrzeń do zajęć w Letniej Strefie nie może być 
mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. 

4. Współpracownicy zobowiązani są do opracowania wraz z MCK regulaminu swoich zajęć w 
nawiązaniu do ich specyfiki i obowiązujących wymogów. W niektórych przypadkach, za zgodą 
Dyrektora MCK, można stosować niniejszy regulamin.

5. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do Letniej Strefy i zabierać ze strefy żadnych 
przedmiotów lub zabawek (za wyjątkiem materiałów plastycznych, niezbędnych do zajęć). Uczestnicy
zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą. 

6.  W Letniej Strefie znajduje się termometr, który należy dezynfekować po użyciu w danej grupie. 

VII. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów

1. Wszystkie sprzęty warsztatowe, sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy/zajęć muszą 
zostać zdezynfekowane, zgodnie z wytycznymi GIS. 

 2. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji 
dostępnego w Letniej Strefie. 

VIII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących 
przepisów prawa. 

3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (takich jak kaszel, gorączka, 
duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek), uczestnik 
zajęć jest niezwłocznie izolowany od grupy.

4. Pracownik lub instruktor, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym Dyrektora lub osobę 
go zastępującą.

 5. W przypadku dziecka instruktor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/,
opiekunem/opiekunami uczestnika i wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka z zajęć informując
o powodach.



 6. W przypadku ignorowania prośby o opuszczenie zajęć bądź o odbiór uczestnika podejrzanego o 
zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację 
Epidemiologiczną.

7. W przypadku uzyskania informacji o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która 
uczestniczyła w w/w warsztatach, Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury niezwłocznie przekazuje 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej dane kontaktowe wszystkich uczestników w/w 
warsztatach.

IX. Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Milanowskim Centrum Kultury od dnia 12 czerwca2020 r.
do czasu ich odwołania. 

2. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i 
stosowania. 

3. Procedury mogą ulec aktualizacji
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