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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I ZASADY 

RYGORU SANITARNEGO 

związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

obowiązujące w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. 

 

Ograniczenia te również związane są z niewielką powierzchnią i metrażem 

placówki Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020, poz.374 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
 COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374) 

3. Ustawa z dnia 31marca 2020r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 567) 

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2020, poz. 322, 374, 567) 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  
i placówkach (Dz. U. 2018, poz. 2140) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. 2020, poz. 493) 

8. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. 2020, poz. 781) 

9. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek 
oświatowych. 

 

 

PRACA PLACÓWKI: 

1. Od 1.09.2020 dostęp do placówki dla osób postronnych, rodziców/prawnych opiekunów 

uczestników zajęć i innych będzie zabroniony. 

2.  W uzasadnionych przypadkach rodzic/ opiekun prawny po uprzednim telefonicznym 

umówieniu się na spotkanie z Dyrektorem lub pracownikiem OPP  przy zachowaniu 

wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, 

tylko osoby zdrowe) będzie mógł wejść na teren placówki po wypełnieniu ankiety 

wstępnej kwalifikacji stanowiącej załącznik nr 1 do Procedury organizacji zajęć  

na terenie placówki OPP w Mikołowie w czasie trwania epidemii COVID-19. 

3. Do placówki może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczestnik zajęć, pracownik, interesant) 

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura do 37,2 o C, katar, 

kaszel, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku, węchu  

i inne nietypowe). Jeżeli uczestnik zajęć wykazuje oznaki choroby nauczyciel  

lub pracownik placówki ma prawo odmówić przyjęcia wychowanka na zajęcia. 

https://sip.lex.pl/wzory-i-narzedzia/wzory-procedur/procedury-bezpieczenstwa-na-terenie-przedszkola-w-zwiazku-z-151364170
https://sip.lex.pl/wzory-i-narzedzia/wzory-procedur/procedury-bezpieczenstwa-na-terenie-przedszkola-w-zwiazku-z-151364170
https://sip.lex.pl/wzory-i-narzedzia/wzory-procedur/procedury-bezpieczenstwa-na-terenie-przedszkola-w-zwiazku-z-151364170
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4. Osobom wchodzącym do placówki dokonuje się pomiaru temperatury. Osoba, u której 

stwierdzi się temperaturę powyżej 37,2 o C, a także nie podda się jej pomiarowi  

nie zostanie wpuszczona do budynku placówki. 

5. Na powitanie nie podajemy sobie dłoni. Na terenie placówki należy zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i wychowanków wynoszący min.  

1,5 metra. 

6. Realizacja zajęć w placówce OPP od dnia 01 września 2020 r. do odwołania będzie 

przebiegać w systemie zmianowym w podgrupach, tj. 1 i 2 tydzień miesiąca gr. nr 1, tydzień 

3 i 4 - gr nr 2; naprzemiennie dla połowy składu osobowego zespołów (zmniejszenie 

liczebności o 50% składu osobowego). Podziału osobowego zespołu dokonują nauczyciele 

prowadzący dany zespół i to oni są odpowiedzialni za każdorazowe informowanie o 

uczestnictwie dzieci w poszczególnych podgrupach w konkretnych terminach realizacji 

zajęć. 

7. Wprowadza się całkowity i bezwzględny zakaz przynoszenia żywności i jego spożywania 

na terenie placówki (kanapki, batony, chipsy, itp.) oraz wszelkiego rodzaju napojów. Zakaz 

ten również dotyczy przygotowywania herbat dla uczestników zajęć. 

8. Wszyscy przebywający na terenie placówki zobowiązani są do częstego mycia  

i dezynfekowania rąk. 

9. Placówka zapewnia swoim pracownikom sprzęt i środki ochrony osobistej w postaci 

przyłbic, maseczek ochronnych, rękawiczek oraz środków dezynfekujących do mycia rąk 

oraz dezynfekcji powierzchni oraz razem z dyrektorem monitoruje prace porządkowe,  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości korytarzy, dezynfekowania 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, powierzchni dotykowych: blatów stołów, oparć 

krzeseł, klamek, wyłączników światła, uchwytów, itp. oraz wszystkich przedmiotów 

będących w użyciu przez uczestników zajęć. Odpowiedzialnymi za wykonanie ww. zadań 

są pracownicy obsługi, w wyjątkowych przypadkach również nauczyciele placówki. 

10. Uczestnik zajęć, nauczyciel, osoba trzecia nie może przyjść do placówki, jeżeli przebywa 

w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama objęta 

jest taką kwarantanną bądź izolacją. 

11. W placówce znajdują się opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

12. W placówce mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć i pracownicy wg określonego 

harmonogramu zajęć. 

13. Na czas wejścia uczestnika do placówki, oczekiwania na wejście do sali zajęć oraz  

poruszania się po budynku  uczestnik zajęć  musi mieć  zasłonięte usta i nos. Po zajęciu 

miejsca w sali, uczestnik może zdjąć maseczkę, jednak jest zobowiązany do zasłaniania  ust 

i nosa podczas kontaktu z instruktorem i innymi uczestnikami zajęć, gdy niemożliwe będzie 

zachowanie bezpiecznej odległości (mniej niż 1,5 metra).   

14. W okresie od dnia 05. 10. 2020 r. (poniedziałek) do odwołania rodzic/opiekun prawny   

jest zobowiązany do zapewnienia dziecku we własnym zakresie ochrony na buty  

w postaci jednorazowych ochraniaczy lub folii na buty oraz worka foliowego na okrycie 

wierzchnie.  W przypadku niezapewnienia takiej ochrony, uczestnik nie będzie mógł 

uczestniczyć w zajęciach. 
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15. Uczestnicy zajęć przychodzą do placówki na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć,  

po czynnościach związanych z bezpieczeństwem przechodzą na salę, w której odbywać się 

będą zajęcia. 

16. Każdy uczestnik zajęć, jeżeli wymaga tego specyfika zespołu (zespoły: językowe, 

plastyczne, wokalne, wokalno - instrumentalne, taneczne, instrumentalne i inne) 

zobowiązany jest do posiadania własnych materiałów dydaktycznych (w tym 

plastycznych). Informacje takie zostaną udzielone przez nauczycieli prowadzących dany 

zespół. W przypadku, kiedy wychowanek nie przyniesie wskazanych przez nauczyciela 

materiałów nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. Uczestnikom  zajęć nie wolno  

wymieniać się pomocami  oraz pożyczać sobie przyborów.  

17. Uczestnik przychodzący na zajęcia wszystkie rzeczy osobiste zabiera ze sobą do sali zajęć. 

Maksymalnie ograniczamy przemieszczanie się po placówce, nie chodzimy  

po salach, pomieszczeniach. Ograniczając przemieszczanie się po placówce dbamy  

o bezpieczeństwo i  zmniejszamy ilość pomieszczeń do ciągłej dezynfekcji. 

18. Wszyscy uczestnicy zajęć ograniczają do minimum korzystanie z toalety. 

19. Uczestnicy korzystający z toalety wchodzą do niej pojedynczo, zachowując dystans 

społeczny. Po zakończonych czynnościach toaletowych myją i dezynfekują ręce zgodnie  

z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Ręce wycierają w jednorazowy ręcznik papierowy. 

20. Uczestnicy realizujący zajęcia na sali nr 1 (duża sala lustrzana, s. pomarańczowa)  

i sali nr 2 (językowa i instrumentalna - s. zielona) dezynfekują ręce w swoich salach 

korzystając z jednorazowych chusteczek do dezynfekcji rąk. W każdej sali znajduje  

się odpowiedni, oznakowany kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej. 

21. Uczestnicy realizujący zajęcia na sali nr 3 (sala żółta ) myją ręce w toalecie.  

 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW: 

22. Każdy z pracowników zatrudnionych w placówce ma obowiązek zapoznania  

się z niniejszą procedurą oraz zobowiązany jest do jej stosowania. 

23. Każdy z zatrudnionych w placówce nauczycieli zobowiązany jest być obecny w placówce 

na 20 minut przed rozpoczęciem swoich zajęć celem przygotowania się do nich, jak również 

celem dokonywania pomiaru temperatury przychodzącym uczestnikom swoich zajęć  

i odnotowania jej w dzienniku zajęć.  

24.  Uczestnicy, którzy spóźnią się na zajęcia i przyjdą po ustalonej godzinie nie będą 

wpuszczani na teren placówki. 

25. Nauczyciele w czasie pracy zobowiązani są zakrywać nos i usta używając przyłbicy  

lub  maseczki ochronnej. Mogą także nosić rękawiczki. 

26. Ze względu na specyfikę poszczególnych zespołów nauczyciele w indywidualnych 

przypadkach decydują o konieczności stosowania przyłbic, maseczek ochronnych lub 

rękawiczek przez uczestników w prowadzonych przez siebie zespołach. 

27. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem swoich 

wychowanków, kontroluje poczucie swobody przez uczestników zajęć, zachowując reżim 

sanitarny, jego uwaga skupiona jest wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach. 
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28. Nauczyciel zobowiązany jest do wyjaśnienia uczestnikom zajęć, jakie zasady 

bezpieczeństwa obowiązują obecnie w placówce i dlaczego zostały one wprowadzone,  

a także do przeprowadzenia pogadanek nt. przestrzegania podstawowych zasad higieny,  

w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła, niedotykania ust i nosa  oraz 

ochrony podczas kaszlu i kichania (zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką)  

i zobowiązują swoich uczestników zajęć do umycia i zdezynfekowania dłoni zarówno 

przed, jak i po zakończonych zajęciach. 

29. Nauczyciele wietrzą salę co najmniej raz na godzinę, minimum przez 10 min. 

30. Nauczyciele zobowiązani są, by nie korzystać ze sprzętu, którego nie można skutecznie 

umyć, uprać lub zdezynfekować. W miarę możliwości należy ograniczyć wychowankowi 

dotykanie różnych rzeczy. W razie konieczności korzystania z materiałów i pomocy 

dydaktycznych uczestnik zajęć zobowiązany jest do założenia rękawiczek ochronnych  

po uprzednim myciu i zdezynfekowaniu rąk zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli.  

31. Po zakończonych zajęciach nauczyciel dezynfekuje pomoce dydaktyczne z których 

korzystał zarówno on sam, jak i uczestnik zajęć. Płyn do dezynfekcji powierzchni 

udostępniają pracownicy obsługi. 

32. Szczegółowe procedury organizacji zespołów: tanecznych, wokalno - tanecznych, 

instrumentalnych, językowych, plastycznych i innych zostaną przedstawione uczestnikom 

zajęć, jak i ich rodzicom przez nauczycieli prowadzących dany zespół. 

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 

33. Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia do placówki OPP w Mikołowie rodzice 

zobowiązani są do zmierzenia temperatury swojemu dziecku. W przypadku stwierdzenia 

temperatury powyżej 37,2 o C dziecko pozostaje w domu. 

34. Rodzic świadomie przyprowadzając dziecko do placówki OPP w Mikołowie jest 

zobowiązany zapoznać się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

35. Rodzice zapewniają swojemu dziecku indywidualną osłonę nosa i ust. 

36. Rodzice są zobowiązani do dopilnowania, żeby  dziecko  nie zabierało na zajęcia  

do placówki niepotrzebnych przedmiotów. 

37. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, tj. myciu rąk wodą  

z mydłem, nie podawaniu ręki na powitanie, zachowania dystansu społecznego, unikania 

częstego dotykania oczu, ust i nosa, a także zwracają szczególną uwagę na odpowiedni 

sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania. 

38. Przyprowadzanie i odbieranie  dzieci z  placówki OPP w Mikołowie: 

 dzieci samodzielnie przygotowują się do zajęć  

 osoba przyprowadzająca dziecko nie może wejść do placówki  

 po zakończeniu zajęć  rodzic czeka w bezpiecznej odległości od pozostałych osób 

(min.1,5m) przy drzwiach wejściowych na swoje dziecko i zgłasza instruktorowi fakt 

odebrania dziecka  
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POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM 

39. Pracownik, który zaobserwował u siebie lub u  uczestników swoich zajęć  jeden  

z objawów (gorączka, duszności, kaszel, objawy „jelitówki”) niezwłocznie zabezpiecza 

siebie i uczestnika w maseczkę ochronną, jednorazowe rękawiczki oraz przyłbicę 

(pracownicy). 

40. Pracownik zawiadamia dyrektora lub społecznego zastępcę o zaistniałej sytuacji, 

41. Wytypowany pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, uczestnika zajęć 

bezzwłocznie odizolowuje się od grupy i pozostaje z dzieckiem w bezpiecznej odległości 

(2 metry)  i oczekuje do momentu odebrania dziecka przez rodziców. Po otrzymaniu 

informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka  

z placówki OPP w ciągu do 30 min. 

42. Nauczyciel zawiadamia niezwłocznie rodziców uczestnika zajęć a dyrektor OPP 

zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach (tel. 32/ 227 62 

15; 512 - 370 - 717; 517 - 497 - 829). 

43. Jeśli nauczyciel lub uczestnik zajęć u którego występują w/w objawy przebywał w grupie 

rówieśniczej (na zajęciach) zobowiązuje innych uczestników zajęć do założenia maseczek 

ochronnych, zdezynfekowania rąk, dokładnie wietrzą i opuszczają salę w której przebywali. 

Ze względu na brak pomieszczeń uczestnicy zajęć oczekują na rodziców, którzy  

są poinformowani o odwołaniu lub przerwaniu zajęć. 

44. Pomieszczenia, w których przebywały osoby z w/w objawami są niezwłocznie 

dezynfekowane. 

45. Pracownik z w/w objawami powinien niezwłocznie opuścić placówkę OPP w zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

46. Pracownik z objawami klinicznymi lub, który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie może być dopuszczony do świadczenia pracy. 

47. W razie zaostrzenia stanu epidemiologicznego dopuszcza się: 

a. zawieszenie zajęć stacjonarnych w placówce i przejście na nauczanie zdalne  

dla uczestników w wieku 5 - 9 lat (brak możliwości zachowania dystansu społecznego), 

po konsultacji z organem prowadzącym, tj. Starostwem Powiatowym  

w Mikołowie oraz Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Tychach, 

realizacja zajęć stacjonarnych w placówce OPP tylko dla uczestników w wieku  

od 10 lat - 26 lat, 

b. zawieszenie wszelkich zajęć dydaktycznych i realizacja tylko zajęć zdalnych  

dla wszystkich uczestników w wieku 5 - 26 lat po konsultacji z organem prowadzącym, 

tj. Starostwem Powiatowym w Mikołowie oraz Powiatową Stacją Sanitarno - 

Epidemiologiczną w Tychach. 

c. Dyrektor OPP po konsultacji z organem prowadzącym, tj. Starostwem Powiatowym  

w Mikołowie oraz Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Tychach może 

czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie działalności placówki 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie uwzględniając stopień zagrożenia 

epidemiologicznego, 
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d. realizacja zajęć zdalnych odbywać się będzie za pomocą platform do komunikacji 

internetowej 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie od dnia 31 sierpnia 2020 r. do odwołania, 

zostały pozytywnie zaopiniowane na konferencji Rady Pedagogicznej Uchwałą RP  

nr 1/2020/2021 z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa 

jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19. 

3. Procedury bezpieczeństwa mogą ulec modyfikacji ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju.  

4. Za utrzymanie czystości pomieszczeń placówki Ogniska odpowiedzialni 

są pracownicy obsługi. do prac lekkich. Karta monitoriwania dezynfekcji placówki 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

 

 

ODDZIAŁY ZAKAŹNE W WOJ. ŚLĄSKIM 

1. Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, ul. Żeromskiego 7, oddział przy  

Al. Legionów 49, 41-902 Bytom. Tel. 32 281 92 41 (do 3); 

2. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów.  

Tel. 32 34 63650; 

3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn.  

Tel. 33852 05 11; 

4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N. M. P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 

Częstochowa, Oddział przy ul. PCK 7 Częstochowa. Tel. 34367 30 00 wew. 3874, 3872, 

3015, 3091, 3873; 

5. Szpital Rejonowy im. Dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 

Racibórz. Tel. 32 755 37 37, 32 755 53 69,32 755 53 73 (do 75); 

6. Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul. Edukacji 102, 

43-100 Tychy. Tel. 32 325 51 71,32 325 53 04; 

7. Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie. Tel. 32 67402 

00,32674 0291, 32 674 02 92. 
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Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, 

które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 
 

1. Często myć ręce  

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości 

dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami 

zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego 

przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową 

(w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa  

z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego 

częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 
 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką -  

jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody 

lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa  

podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.  

Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie  

lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby. 
 

3. Zachować bezpieczną odległość  

Należy zachować co najmniej 1,5 metras odległości z osobą, która kaszle, kicha  

i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle  

lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, 

można wdychać wirusa. 
 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust, dzielenia się jedzeniem, wspólnym piciem. 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie 

oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa  

z powierzchni na siebie. 
 

5. Będąc chorym NIE WOLNO przychodzić do placówki Ogniska. 

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej - udać się na oddział zakaźny albo 

obserwacyjno - zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego 

konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-

krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby 

unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust 

i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia. 
 

6. W widocznych miejscach w placówce OPP w Mikołowie zostały wywieszone  

instrukcje mycia rąk. Jednocześnie pracownikom przekazano informacje dotyczące 

przestrzegania zasad higieny oraz dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i przedmiotów 

najbardziej narażonych na skażenie wirusem. 
  

 

WAŻNE!                     

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać 

informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym 

koronawirusem. 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/
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Załącznik nr 1 do Procedury organizacji zajęć na terenie Temperatura: 

placówki OPP w Mikołowie w czasie trwania epidemii COVID-19 

 

                               

                                Temperatura: 

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 

Data:  Godzina:  

Imię i nazwisko  

Data urodzenia  

Telefon  

 
1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono 

zakażenie wirusem SARS CoV-2? 
 

  TAK   NIE 
 

2. Czy Pan(i) dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanna)? 
 

  TAK   NIE 
 

3. Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, 

kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 
 

TAK   NIE 
 

4. Czy w ostatnich dwóch tygodniach występowały ww. objawy u kogoś  

z domowników? 

 
 TAK  NIE 

 

5. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) dziecko/któryś z domowników,  

za granicą w rejonach transmisji koronawirusa? 
 

 TAK   NIE 
 

INFORMACJA: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie 

istotnych informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną 

(odszkodowawczą), a w przypadku, gdy okaże się, że ja lub któryś z domowników jest chory - 

również na odpowiedzialność karną. 

 

Mikołów; ………………………              .............................................................. 
         czytelny podpis 
 
 

.............................................................. 
                                                              czytelny podpis osoby zbierającej wywiad 


