
 

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ 

W SPOŁECZNYM OGNISKU MUZYCZNYM W OZIMKU WRAZ 

Z FILIAMI  W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19 

 

Podstawa prawna: 

- wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w 

trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 

- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w salach może 

przebywać ograniczona liczba osób (na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 

m2). 

- uczniowie mogą brać udział w zajęciach indywidualnych (nauczyciel + uczeń) oraz 

grupowych do 7 osób (nauczyciel + 6 uczniów). 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom: 

1. Ogranicza się przebywanie podczas lekcji osób z zewnątrz i kontaktu między nimi.   

2. Pracownicy z objawami choroby (kaszel, gorączka, duszności) oraz pracownicy mający 

kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem do czasu uzyskania ujemnego 

wyniki badania takiej osoby nie mogą przychodzić na zajęcia. 

3. Zauważenie objawów infekcji górnych dróg oddechowych u siebie lub 

u innych osób przebywających na zajęciach należy zgłosić dyrektorowi. 

4. Organizacja stanowisk pracy uwzględnia wymagany dystans społeczny między 

pracownikami (minimum 1,5 m) 

5. Wdraża się obowiązek częstych i dłuższych przerw celem wietrzenia mechanicznego 

pomieszczeń. 

6. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne. W razie konieczności 

spotkania przeprowadzone zostaną przy otwartych oknach z zachowaniem odległości 

minimum 1,5 m. Zmniejsza się liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów 

w danym czasie – każdy pracownik pracuje w oddzielnym pomieszczeniu. 

7. Przed rozpoczęciem pracy, po wejściu do sali w wyznaczonym miejscu należy 

zdezynfekować ręce. 

8. Środki zapobiegawcze (zużyte maseczki, rękawiczki, chusteczki) powinny być wrzucane 

do przeznaczonego to tego celu, opisanego pojemnika na odpady zmieszane. 

9. Do dezynfekcji sprzętów i powierzchni używa się odpowiednich dopuszczonych do obrotu 

środków dezynfekujących. 

10. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem. 

11. Ogranicza się liczbę osób przebywających w toaletach, które na bieżąco są 

dezynfekowane - jednorazowo w toalecie może znajdować się tylko jedna osoba. 

12. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 

stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 

ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury. 

13. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z wytycznymi związanymi z zakażeniem 

koronawirusem. 

 

 



Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć: 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie oświadczenia oraz deklaracji 

(załącznik 2 i 3) 

2. W zajęciach indywidualnych wokalnych (nauczyciel + uczeń) w pomieszczeniu z 

zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów i poddaniem dezynfekcji wszystkich 

przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. 

4. W zajęciach grupowych do 6 osób + osoba prowadząca (zajęcia teoretyczne) w 

pomieszczeniu z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów gdzie na jednego uczestnika 

przypada minimum 10 m2. 

5. Jeżeli charakterystyka zajęć na to pozwala – uczestnik zajęć zobowiązany jest do 

zasłaniania ust i nosa podczas trwania zajęć. 

6. Dzieci i osoby dorosłe z objawami infekcji nie mogą przychodzić 

i uczestniczyć w zajęciach 

7. Po wejściu na zajęcia każdy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Pojemnik 

z płynem do dezynfekcji znajduje się w widocznym miejscu. 

8. W przypadku wystąpienia objawów infekcji u uczestnika zajęć podczas ich trwania, 

rodzice są informowani o tym fakcie a instruktor przerywa udział dziecka w zajęciach, 

odizolowuje dziecko w odrębnym pomieszczeniu, oraz niezwłocznie powiadamia powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 

9. Ze względów sanitarnych, rodzice/opiekunowie  przyprowadzający uczestnika zajęć nie 

wchodzą do pomieszczenia, gdzie odbywają się zajęcia.   

10. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko punktualnie na wyznaczoną godzinę zajęć 

oraz punktualnie odbierają dziecko. 

11. Ustala się 5 minutowe przerwy między zajęciami pozwalające na zminimalizowanie 

kontaktów między uczestnikami zajęć. 

12. Uczestnicy zajęć nie przynoszą z sobą niepotrzebnych przedmiotów takich jak zabawki, 

pluszaki, słuchawki itp. 

13. Nie ma możliwości korzystania z szatni. 

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego 

między osobami przebywającymi w Placówce, w której odbywają się lekcje. 

15. Ogranicza się liczbę osób przebywających w toaletach, które na bieżąco są 

dezynfekowane - jednorazowo w toalecie może znajdować się tylko jedna osoba. 

16. Każda sala, w której prowadzone są zajęcia jest wietrzona co 45 minut- w przerwach 

między zajęciami a jeżeli istnieje taka konieczność, również w trakcie zajęć. 

17. W przerwach między zajęciami, nauczyciel  zobowiązany jest do dezynfekcji 

powierzchni i sprzętu. 

18. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem. 

 

 

 

Załącznik 2 – 

Deklaracja o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

Załącznik 3 – 

Oświadczenie o stanie zdrowia 

 


