
Procedury bezpieczeństwa i zasad higieny 

w MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY   

al. 29 Listopada 102 w Krakowie 

w warunkach epidemii COVID-19 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w MDK i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych 

w Młodzieżowym Domu Kultury al. 29 Listopada 102 w Krakowie obowiązują specjalne 

procedury bezpieczeństwa. 

 

2. Procedury zostały opracowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 

września 2020 r. oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół 

i placówek od 1 września 2020 r. 

 

3. Procedury bezpieczeństwa obowiązują wszystkich pracowników MDK al. 29 Listopada 102 

w Krakowie oraz rodziców i osoby upoważnione do odbioru dzieci uczęszczających do 

placówki w okresie epidemii COVID-19. 
 

4. Wszyscy nauczyciele i pracownicy placówki  zostali przeszkoleni i zapoznani  

z opracowanymi procedurami i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. 

6. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) procedurach bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć - Procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury al. 29 Listopada 102  w Krakowie  

w związku z wystąpieniem COVID-19; 

2) placówce oświatowej bądź MDK - należy przez to rozumieć Młodzieżowy Dom Kultury al. 

29 Listopada 102 w Krakowie  

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć  dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury 

al. 29 Listopada 102 w Krakowie 

4) wytyczne GIS – należy przez to rozumieć Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  

z dnia 1 września 2020 r.  

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W  PLACÓWCE W OKRESIE 

PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO. 

1. Placówka w okresie epidemii jest czynna w godzinach od 8.00-20.00 

2. Zajęcia przebiegać będą zgodnie z harmonogramem załączonym na stronie 

wwwmdkna102.krakow.pl 

3. Możliwe są zmiany  harmonogramu zajęć:    związane z ilością uczestników na zajęciach, 

które zapewnią im bezpieczeństwo przebywania w określonych pomieszczeniach,  zgodnie 

z przyjętymi procedurami. 

4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są  pomoce dydaktyczne, przybory sportowe (piłki,  

skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić i dezynfekować. 

5. Z sal należy usunąć  lub odizolować przedmioty i sprzęty  których nie można skutecznie 

dezynfekować lub wyprać. 

6. Należy wietrzyć sale po zajęciach w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 



7. Uczestnicy zajęć w są zobowiązani do noszenia maseczek podczas pobytu w miejscach 

wspólnych ( korytarze, szatnia, toaleta) 

8. Każdy z nauczycieli jest zobowiązany do przestrzegania obostrzeń regulaminowych  

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, bezwzględnego przestrzegania zaleceń 

higienicznych podczas prowadzonych zajęć  oraz do bieżącej ciągłej  edukacji 

podopiecznych na temat zagrożeń (przypominanie)   

• nauczyciele kilkakrotnie w ciągu zajęć informują dzieci o konieczności  mycia  rąk 

wodą z mydłem, unikania dotykania oczu, nosa, ust i  egzekwują ten obowiązek, 

• nauczyciele nieustannie informują dzieci o konieczności zachowania odpowiednich 

odległości, niezbliżania się do siebie i egzekwują te zasady. 

• w przypadku zajęć sportowych i tanecznych uczestnicy zajęć przebierają się  pod 

nadzorem nauczyciela.  

9. Przebywanie pracowników w częściach wspólnych, w tym w pokoju nauczycielskim należy 

ograniczyć do 15 minut. 

10. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu przez dzieci różnych niepotrzebnych przedmiotów 

lub zabawek. 

11. Podręczniki i przybory oraz niezbędny sprzęty do zajęć mogą być przynoszone, ale służą 

tylko właścicielowi (nie można ich pożyczać) i należy je zabrać ze sobą do domu.    

12. Nie będą organizowane wycieczki poza teren placówki. Dopuszcza się zajęcia na otwartej 

przestrzenie w najbliższej okolicy MDK ( bez przemieszczania się środkami lokomocji). 

 

III. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI 

POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściu do budynku należy skorzystać  z płynu dezynfekującego do rąk. 

2. Nauczyciele i pracownicy powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, 

aby robiły to dzieci,  szczególnie po przyjściu do placówki, po skorzystaniu z toalety. 

3. Personel MDK zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego miedzy sobą 

wynoszący min. 1,5 metra. 

4. Zaleca się aby personel pedagogiczny i pozostali pracownicy stosowali indywidualne środki 

ochrony osobistej. 

5. W widocznych miejscach (na tablicach ogłoszeń, przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk, w sanitariatach) umieszczone zostały instrukcje dotyczące zasad 

bezpieczeństwa oraz prawidłowego mycia rąk . 

6. Pomieszczenia MDK będą utrzymywane w czystości zgodnie z PROCEDURĄ 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI  MDK W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19    

7. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia pomieszczeń  

i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących 

do dezynfekcji. 

8. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed 

rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu oraz w przypadku sprzętu  

w pomieszczeniu specjalnie do tego przeznaczonym.  

9. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, 

klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet. 

10. Przy wejściu do budynków, w sekretariacie i pokoju nauczycielskim znajdują się numery 

telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb 

medycznych. 



IV. PROCEDURA PRZYJMOWANIA UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA  ORAZ 

OCENY STANU ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY PODCZAS 

POBYTU W PLACÓWCE 

 

1. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do składania  

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO/ UCZESTNIKA  ZAJĘĆ 

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Al. 29 LISTOPADA 102  W KRAKOWIE 

W SPRAWIE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH STACJONARNYCH OD DNIA 1 

WRZEŚNIA 2020 R  W NOWYM REŻIMIE SANITARNYM. 

Oświadczenie dotyczy: 

• zapoznania się z procedurami obowiązującymi od 1 września 2020 r. na terenie 

Młodzieżowego Domu Kultury. 

• obowiązku powiadomienia placówki w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem 

COVID – 19 dziecka bądź domownika, 

• wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia 

objawów choroby podczas pobytu w placówce.  

2. Na zajęcia  do MDK mogą być przyjmowani wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez objawów 

chorobowych: kaszel, katar oraz innych objawów mogących wskazywać na chorobę zakaźną 

lub przeziębienie. 

3. Dzieci  mogą być przyprowadzane wyłącznie przez jednego zdrowego rodzica/opiekuna.  

4. Uczestnicy zajęć mogą pojawić się w budynkach placówki nie wcześniej niż na 10 minut 

przed rozpoczęciem zajęć. 

5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dzieci na zajęcia i pozostawiają je w korytarzu przy 

szatni. Zobowiązani są tam do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

6. Rodzice nie mogą oczekiwać na dziecko w budynkach MDK. 

7. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się,  rodzice są zobowiązani  

do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania 

w kontakcie z MDK. 

8. Dziecku przejawiającemu  objawy choroby zostanie dokonany pomiar temperatury oraz 

zostanie ono odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), znajdującym się w 

budynku nr 102.  

9. Obowiązkiem rodziców będzie niezwłoczne odebranie uczestnika z placówki. Wejście 

główne budynek 102.   

10. Kontakty z MDK w sprawach dydaktycznych lub zdrowotnych powinny być 

ograniczone do rozmów przez domofon, telefon, wysyłania wiadomości mailowych na 

adres: 102mdkkrakow@gmail.com lub wrzucania korespondencji do skrzynki umieszczonej  

w holu budynku 100. 

Procedury bezpieczeństwa obowiązują  od dnia 01.09 2020 r. do czasu ich odwołania. 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Wszyscy pracownicy MDK zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania. 

3. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki  

z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Zastrzega się możliwość zmiany zapisów w przypadku wprowadzenia obostrzeń lub 

nowych przepisów. 

 

mailto:102mdkkrakow@gmail.com


Załącznik nr 1 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w Młodzieżowym Domu Kultury 

 przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie  

w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego/ uczestnika  zajęć Młodzieżowego Domu 

Kultury al. 29 Listopada 102 w Krakowie w sprawie uczestnictwa w zajęciach 

stacjonarnych od dnia 1 września 2020 r w warunkach epidemii COVID-19. 

 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………. 

Aktualny nr telefonu rodzica/opiekuna …………………………………… 

Oświadczam, że: 

• Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w MDK, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

 

Zobowiązuję się: 

• Nie przyprowadzać na zajęcia dziecka w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów 

chorobowych. 

• Każdorazowo odbierać telefon od pracowników MDK ( 12 415-83-15, 660 637 623 ) 

• Do odbioru dziecka w trybie natychmiastowym z placówki. 

• Poinformować o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u dziecka lub domownika. 

• Poinformować o odbywaniu kwarantanny. 

 

Wyrażam zgodę na: 

• pomiar temperatury w przypadku pojawienia się u dziecka objawów chorobowych podczas 

pobytu w placówce . 

 

 

 

…………………….…………………     

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

lub uczestnika pełnoletniego 

 

 

 


