
Organizacja zaj  w Młodzie owym Domu Kultury „Domęć ż
Harcerza” w Krakowie:

Od 18 maja 2020 r. uczestnicy mogą brać udział w zajęciach w MDK „Dom Harcerza”. 

W grupie może przebywać max. 12 uczestników. 

W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. 

Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
Przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.

W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników powinny wynosić min. 1,5 m. 

W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczestników. Po każdych zajęciach używany
sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.

Sala będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak
nie rzadziej niż po 45min.

Zaleca się korzystanie przez uczestników z pobytu na świeżym powietrzu na terenie MDK „Dom
Harcerza”, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.

Należy  zapewnić  taką  organizację  pracy  i  koordynację,  która  utrudni  stykanie  się  ze  sobą
poszczególnych grup uczestników (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny
przerw lub zajęć na boisku).

Nie nale y  organizowa  adnych wyj  poza  teren budynku MDK DH (np.ż ć ż ść
spacer do parku).

Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do MDKu niepotrzebnych przedmiotów.

Należy  unikać  organizowania  większych  skupisk  uczestników  w  jednym  pomieszczeniu,  
w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu
zajęć.

Nauczyciele i inni pracownicy MDK DH powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w
każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5m.

Pracownicy  administracji  oraz  obsługi  sprzątającej  powinni  ograniczyć  kontakty  
z uczestnikami oraz nauczycielami.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników do/z MDK DH mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący
min. 2 m. 

Rodzice  mogą  wchodzić  z  dziećmi  wyłącznie  do  wyznaczonego  obszaru  w  budynku  
z  zachowaniem  zasady  –  jeden  rodzic  z  dzieckiem  lub  w  odstępie  2  m  od  kolejnego  rodzica  
z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in.
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

Na  zajęcia  mogą  uczęszczać  wyłącznie  uczestnicy  zdrowi,  bez  objawów  chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. 

Uczestnicy do MDKu mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. Należy
każdorazowo  informować  nauczyciela  o  przypadkach  chorób  wśród  domowników  
i rodziny.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika
na zajęcia. 



Należy  ograniczyć  przebywanie  osób  z  zewnątrz  w  placówce  do  niezbędnego  minimum,  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

Uczestnicy zajęć przy wejściu na teren budynku, będą mieli  mierzoną temperaturę za pomocą
bezdotykowego termometru, regularnie dezynfekowanego po użyciu w danej grupie. 

Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika. 

Jeżeli  dziecko  manifestuje,  przejawia  niepokojące  objawy  choroby  będzie  odizolowane  
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych
osób.  Rodzice/opiekunowie  zostaną  o  tym  niezwłocznie  powiadomieni  w  celu  pilnego  odebrania
uczestnika z MDK DH. 
Przed wejściem do budynków MDK DH będzie możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego
do rąk. Wszystkie osoby wchodzące do budynku mają obowiązek dezynfekowania dłoni.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczestnicy, szczególnie
po  przyjściu  do  MDK  DH,  po  powrocie  ze  świeżego  powietrza,  po  skorzystaniu  
z toalety. 

Post powanie  w  przypadku  podejrzenia  zaka enia  uę ż
uczestników lub pracowników MDK DH
Do pracy  w MDK DH mogą przychodzić  jedynie  zdrowe osoby,  bez  jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną. 

Na terenie MDK DH zostanie wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

Zostanie  przygotować  procedurę  postępowania  na  wypadek  zakażenia  koronawirusem  lub
zachorowania na COVID-19, która będzie uwzględniać m. in. następujące założenia: 
1.  Pracownicy  zostaną  poinstruowani,  że  w  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów  nie
powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 
2.  Zaleca  się  bieżące  śledzenie  informacji  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  i  Ministra  Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących
przepisów prawa. 
3.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać
przyjmowanie  kolejnych  grup  uczestników,  powiadomić  właściwą  miejscowo  powiatową  stację
sanitarno-epidemiologiczną  i  stosować  się  ściśle  do  wydawanych  instrukcji  
i poleceń. 
4.  Obszar,  w którym poruszał  się  i  przebywał pracownik,  należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki,  poręcze,  uchwyty  itp.)  oraz  zastosować  się  do  indywidualnych  zaleceń  wydanych  przez
inspektorat sanitarny. 
5.  Zaleca  się  przygotowanie  i  umieszczenie  w  określonym  miejscu  (łatwy  dostęp)  potrzebnych
numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 


