Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród osób przebywających
w Domu Wczasów Dziecięcych „Góral”
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora DWD „Góral” w Rajczy TPD nr 2/2021

§1
Postanowienia ogólne
1. Z pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy mogą korzystać wyłącznie

wychowankowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej COVID-19.
2. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie codziennego pomiaru temperatury za
pomocą termometru bezdotykowego (by dokonać pomiaru temperatury ciała wychowanka
należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, a w przypadku niewyrażenia takiej zgody
organizator pobytu zastrzega sobie możliwość odmówienie uczestnictwa w pobycie
w Domu Wczasów Dziecięcych).
3. W przypadku podejrzenia, że uczestnik nie jest zdrowy, kierownik wyjazdu podejmuje
ostateczną decyzję w sprawie dalszego udziału wychowanka w pobycie w DWD „Góral”.
Powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji i zobowiązuje rodziców lub opiekunów
prawnych do ewentualnego odbioru dziecka w ciągu najbliższych 12 godzin.
4. W przypadku wystąpienia u dziecka temperatury powyżej 38 stopni, po konsultacji
z rodzicem i opiekunem prawnym, umieszcza się dziecko w przygotowanym pokoju,
izolując chorego uczestnika kolonii od pozostałych wychowanków.
5. Pobyt dzieci w DWD „Góral” odbywa się zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN
6. Liczba uczestników w grupie nie przekracza 15 uczestników, w przypadku dzieci powyżej

10 roku życia oraz grupy mieszanej oraz do 20 w przypadku dzieci, które ukończyły 10
rok życia.
7. Każdy uczestnik pobytu w DWD „Góral” zobowiązany jest do posiadania oświadczenia
rodzica lub opiekuna prawnego o swoim stanie zdrowia oraz zgody rodzica lub opiekuna
prawnego do pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
8. Każdy uczestnik pobytu w DWD „Góral” zobowiązany jest do dysponowania aktualnym
nr telefonu do rodzica lub opiekuna prawnego.
9. Przy wejściu do budynku Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” znajduje się płyn do
dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez
wszystkich wchodzących do budynku). Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się na każdym
piętrze budynku oraz w każdej łazience w pokojach sypialnych. Zobowiązuje się personel

sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go
w razie potrzeby.
10. W widocznym miejscu w DWD „Góral” znajdują się: Instrukcja dezynfekcji i mycia
rąk, Instrukcja poprawnego zdejmowania i zakładania maseczki ochronnej
zakrywającej usta i nos.
11. W widocznym miejscu w DWD „Góral” znajdują się nr telefonu do Powiatowej Stacji
Epidemiologicznej w Żywcu, Ośrodka Zdrowia w Rajczy oraz Ośrodka Zdrowia
w Milówce pełniącego funkcję opieki nocnej i świątecznej.
12. Wyznacza się Wychowawców grup kolonijnych do systematycznego przypominania
uczestnikom kolonii o dezynfekcji rąk i zachowania w przestrzeni publicznej
wymaganego dystansu wobec osób z otoczenia.
§2
Sposób organizowania pobytu w DWD „Góral”
1. Organizator wyjazdu wraz dyrektorem DWD „Góral” dba o podział grup przebywających

w DWD „Góral” zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN
2. Minimalna przestrzeń przeznaczona do pobytu w pokojach nie może być mniejsza niż 3,5
m² na 1 osobę.
3. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów
znajdujących się w niej.
4. Kierownik pobytu wyznacza jedną, stałą część jadalni, w której odbywają się zajęcia z tą
samą grupą w czasie pobytu w DWD „Góral”.
5. Pomieszczenia, w których przebywają uczestnicy kolonii, ciągi komunikacyjne, budynek

biesiadny, poręcze, gniazdka, wszystkie powierzchnie płaskie dezynfekowane są dwa
razy na dobę oraz każdorazowo po powrocie uczestników kolonii z zajęć poza budynkiem
DWD „Góral” w Rajczy.
6. W dniu przyjazdu dzieci, opiekunowie i wychowawcy przyjezdni wraz z dyrektorem

i wychowawcami DWD „Góral” dokonują podziału dzieci na grupy i opracowują plan
pobytu dzieci w DWD „Góral” w taki sposób, aby zminimalizować możliwość kontaktu
grup między sobą dostosowując zajęcia do możliwości lokalowych budynku.
7. Posiłki organizowane są w taki sposób, aby jednocześnie na stołówce nie przebywało

więcej niż 3 grupy kolonijne w różnych częściach jadalni. Posiłki podawane są przez
osobę z personelu DWD „Góral”. Po każdej grupie stoły, krzesła, blaty są
dezynfekowane.

8. Piłki, gry planszowe, stół bilardowy, stół do gry w ping ponga oraz inne elementy służące

do zajęć uczestnikom kolonii są dezynfekowane każdorazowo po użyciu.
9. Pomieszczenia, w których przebywają uczestnicy kolonii, powinny być wietrzone przez

personel sprzątający oraz wychowawcę sprawującą opiekę nad daną grupą, kilka razy na
dobę.
10. Personel sprzątający zaopatrzony jest w niezbędne środki ochrony osobistej. Zasady

kontaktu z uczestnikami przebywającymi w DWD „Góral” reguluje odrębne Zarządzenie
dyrektora placówki.
11. W czasie pobytu uczestników w DWD „Góral” dyrektor DWD „Góral” zapewnia opiekę

pielęgniarki i zobowiązuje Panią Agatę Hulbój do przeprowadzenia szkolenia kadry
przyjeżdżającej z dziećmi w dniu przyjazdu na temat postępowania mającego na celu
zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród osób
przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych „Góral”
12. Zobowiązuje się pielęgniarkę do opieki medycznej nad uczestnikami przebywającymi

w DWD „Góral” w czasie całego turnusu.

§3
Korzystanie ze sprzętu do zajęć grupowych.
1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie bezpiecznego korzystania

z zasobów

biblioteki w Domu Wczasów Dziecięcych „Góral”, gier planszowych, stołu bilardowego,
ping pongowego są Wychowawcy sprawujący opiekę nad dziećmi.
2. Wychowawcy zobowiązani są do zgłoszenia osobie z personelu sprzątającego
o zakończeniu zajęć, w celu przeprowadzenia dezynfekcji sprzętu, z którego korzystała
grupa dzieci.

§4
Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych
1. Zobowiązuje się personel sprzątający Domu Wczasów Dziecięcych „Góral” w Rajczy do

regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym szczególnie czyszczenia ciągów

komunikacyjnych, pomieszczeń w których przebywają uczestnicy kolonii a także
dezynfekowania co najmniej 2 razy na dobę oraz każdorazowo po powrocie uczestników
z zajęć poza budynkiem DWD „Góral” toalet i powierzchni dotykowych: poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w
pokojach
i pomieszczeniach do spożywania posiłków. Przeprowadzenie prac
porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień,
zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
2. 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 i kadra wychowawców nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
3. Zobowiązuje się personel sprzątający do wietrzenia pokoi sypialnych każdego dnia po
śniadaniu, po obiedzie, w czasie kolacji. Jadalnie należy wietrzyć każdorazowo po
posiłkach lub po zajęciach grup w jadalni. Jeśli pozwalają warunki atmosferyczne należy
spożywać posiłki przy otwartych oknach.
4. Kadra wychowawców powinna dopilnować, aby przebywający w DWD „Góral”–
dezynfekowali ręce i myli wodą z mydłem zgodnie z zamieszczona instrukcją mycia rąk,
szczególnie po przyjściu do budynku DWD „Góral”, przed jedzeniem i po powrocie ze
świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
5. W budynku DWD „Góral” nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez
uczestników pobytu w DWD „Góral”, jak i kadrę wychowawców. Nie ma jednak
przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
6. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały
się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje.
7. Zobowiązuje się Panią Barbarę Śleziak, a w przypadku nieobecności pracownika
wyznaczonego przez Dyrektora DWD ‘Góral” w Rajczy TPD do codziennego
prowadzenia monitoringu czystości dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.
8. Pracownicy DWD „Góral” z objawami infekcji obowiązani są skorzystać z opieki
medycznej i nie przychodzić do pracy.
9. Wszyscy pracownicy DWD „Góral” muszą być zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, a także są zobowiązani
do korzystania z nich w razie potrzeby. Dyrektor wyznacza p. Elżbietę Oleś– jako osobę
odpowiedzialną za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach na czas
nieobecności Aleksandry Kotrys)

§5
Kontakt z osobami trzecimi
1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi na terenie

budynku DWD „Góral”.
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik
administracji DWD „Góral” powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę
możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony
osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą
mieć bezpośredniego kontaktu z uczestnikami kolonii.
3. Przebywanie osób z zewnątrz w budynku DWD „Góral” może mieć miejsce wyłącznie
w wyznaczonym do tego obszarze: teren przed głównym wejściem do budynku DWD
„:Góral”, wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej
(dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli
taka osoba wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek
powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie
noszenia rękawiczek.

§6
Pozostałe regulacje
1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu

się COVID-19 będą przekazywane kierownikowi pobytu na bieżąco każdego dnia.
2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb
medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia u osób
przebywających w budynku DWD „Góral” objawów chorobowych.
3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników DWD „Góral” w Rajczy,
kadrę wychowawców, a także, w niezbędnym zakresie, samych przebywających w DWD
„Góral”.

