
 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO 

PLANETA MARZEŃ 

Grzegorzowice Wielkie 31, 32-095 Iwanowice 
 

STOWARZYSZENIE „ŻYCZLIWA DŁOŃ” 

805 Kłaj,  32-015 Kłaj 

tel. 603 334 633, tel. 12 640 10 71 

REGON 357248048  NIP 677-21-61-574 

adres do korespondencji: 32-005 Niepołomice, ul. 3 Maja 4 

 

 

          

                                                                         

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY 

 Podczas funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego Planeta Marzeń 

W Grzegorzowicach Wielkich 

wynikających ze stanu epidemii SARS COVID-19  
 

 

Podstawa prawna:  

• 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 ze zm.) 

• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

• Rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego wydane przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po akceptacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

 

 

1. Organizacja 

1) Stowarzyszenie „Życzliwa Dłoń” prowadzi Placówkę Planeta Marzeń dla dzieci i 

młodzieży w Grzegorzowicach Wielkich od 01.04.2021 r. 

2) Kontakt z dziećmi mogą mieć wyłącznie osoby zdrowe, bez widocznych objawów 

choroby zakaźnej. 

3) Opieka w placówce obejmuje wyłącznie dzieci zdrowe, bez widocznych objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, z rodzin nieobjętych kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych (na podstawie złożonego oświadczenia Rodzica). 

4) Podopieczni, przy wejściu do placówki mają mierzoną oraz zapisywaną temperaturę, gdy 

nie przekracza ona 37*C dziecko przyjmowane na zajęcia. 

5) Podopieczni są wpuszczani są do budynku pojedynczo. Do szatni doprowadza i z szatni 

odprowadza je osoba prowadząca zajęcia bądź pomoc. 

6) Rodzice nie powinni przebywać w placówce chyba, że zajdzie taka konieczność, w takim 

wypadku nie dłużej niż jest niezbędne oraz z zastosowaniem środków ochrony osobistej. 

7) Dzieci do placówki przyprowadzają i odbierają wyłącznie osoby zdrowe. 

8) Zakazuje się bezwzględnie przynoszenia do placówki na zajęcia przez beneficjentów 

zabawek oraz innych przedmiotów które mogą być miejscem bytowania wirusa. 

9) Dzieci oraz specjaliści zwolnieni są z obowiązku noszenia osłony nosa i ust na terenie 

budynku placówki.  

10) Pracownicy zachowują minimum 1,5 m dystansu między sobą. 



11) Pracownik jest zobowiązany do zakładania środków indywidualnej ochrony (rękawiczki 

jednorazowe, maseczki, fartuch, przyłbica – stosownie do potrzeb) podczas pomocy 

dzieciom w zabiegach higienicznych.  

12) Sale do terapii są wietrzone raz na godzinę, po każdym podopiecznym. 

13) Dzieci i specjaliści myją/dezynfekują ręce: po wejściu do budynku, przed wejściem na 

salę do terapii, po skorzystaniu z toalety i w razie potrzeby zgodnie z instrukcją i 

zaleceniami GIS. 

 

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w placówce. 

1) Pomieszczenia w placówce są sprzątane codziennie, zgodnie z obowiązującymi 

procedurami. 

2) Toalety są dezynfekowane na bieżąco. 

3) Dodatkowo min. dwa razy dziennie powierzchnie dotykowe w budynku (kontakty, 

kurki, klamki, blaty, oparcia) są przecierane przy użyciu płynu dezynfekcyjnego. 

Dezynfekcja odbywa się pod nieobecność dzieci, a po niej następuje wietrzenie 

pomieszczeń. 

4) Z sal usunięte zostają wszystkie przedmioty, których dezynfekcja nie jest możliwa. 

5) Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia 

wykorzystywanego do zajęć. 

 

 

3. Procedura postępowania w razie podejrzenia choroby u dziecka. 

1) Wychowawca, który zaobserwuje u dziecka objawy sugerujące chorobę zakaźną (katar, 

kaszel, ból ucha, wymioty, biegunkę lub podwyższoną temperaturę stwierdzoną po 

pomiarze termometrem) izoluje je natychmiast w osobnym pomieszczeniu (izolatorium). 

2) Pomieszczenie, w którym przebywało chore dziecko, jest dezynfekowane i wietrzone. 

3) Wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, który ma obowiązek niezwłocznie 

odebrać dziecko. 

4) Dziecko pozostaje do czasu przyjazdu rodzica pod opieką specjalisty bądź pomocy.  

5) Wychowawca powiadamia kierownika placówki oraz kierownika projektu i odnotowuje 

rozmowę telefoniczną z rodzicem. W razie wystąpienia u pracownika niepokojących 

objawów, sugerujących zakażenie COVID– 19 kierownik placówki zawiadamia 

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. 

6) Wychowawca/kierownik placówki informuje rodziców innych dzieci obecnych w tym 

dniu na zajęciach o zastosowaniu w/w procedury. 

 

 

4. Procedura postępowania w razie podejrzenia zakażenia COVID-19 u 

pracowników. 

1) W razie wystąpienia u pracownika niepokojących objawów, sugerujących zakażenie 

COVID– 19 kierownik placówki Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. 

2) kierownik placówki wspólnie z pracownikami sporządza listę osób mających kontakt z 

pracownikiem, u którego podejrzewa zakażenie i przekazuje ją do dyspozycji Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

3) kierownik placówki powiadamia organ prowadzący i za jego zgodą zamyka placówkę do 

momentu wyjaśnienia sytuacji. 

4) Informacja o zamknięciu placówki z przyczyn sanitarno – epidemiologicznych zostanie 

przekazana rodzicom telefonicznie. 



5) W razie potwierdzenia zakażenia COVID-19 kierownik placówki postępuje zgodnie z 

zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 



Załącznik nr 1- do Obowiązujących Procedur podczas funkcjonowania  

Placówki Wsparcia Dziennego Planeta Marzeń 

wynikających ze stanu epidemii SARS COVID-19 
  

                     

       ……………………………, dn …………………….. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

Podopiecznego Placówki Wsparcia Dziennego Planeta Marzeń 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn: 

 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….  

(imię i nazwisko beneficjenta) 

 

nie  miał  kontaktu  z  osobą  zakażoną  wirusem  Covid−19 oraz  nikt  z  członków  najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan  

zdrowia  dziecka  jest  dobry,  syn/córka  nie  przejawia  żadnych  oznak  chorobowych np.  

podwyższona  temperatura,  katar,  alergia,  kaszel,  biegunka,  duszności,  wysypka,  bóle mięśni, 

ból gardła, utrata smaku czy węChu i inne nietypowe. 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności  za 

dobrowolne posłanie dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego Planeta Marzeń w 

Grzegorzowicach Wielkich w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie 

mojego dziecka i naszych rodzin tj.: 

• mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych 

zdaję sobie sprawę, ze na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID − 19 

• w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w placówce (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka − zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i 

najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14−dniową kwarantannę. 

• w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub 

personelu placówka zostaje  zamknięta  do  odwołania,  a  wszyscy  przebywający w danej 

chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzi kwarantannę. 

• w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 

pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 

IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie 

zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy. 

• Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił   

skarg,   zażaleń,   pretensji   do   organu   prowadzącego   będąc   całkowicie   świadom zagrożenia 

epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

…………………………………………….. 

(podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 



Załącznik nr 2- do Obowiązujących Procedur podczas funkcjonowania  

Placówki Wsparcia Dziennego Planeta Marzeń 

wynikających ze stanu epidemii SARS COVID-19 
 

Grzegorzowice Wielkie, dnia………………………  

 

……………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………  

(Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)  

 

 

 

DEKLARACJA RODZICA 

 

 

 Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

a) Zapoznałem/łam się z treścią OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR NA TERENIE PLACÓWKI 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19. 

b) Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR NA 

TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19 związanych z reżimem sanitarnym 

przede wszystkim: przyprowadzania do placówki tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, 

kaszlu, podwyższonej temperatury ciała (innych objawów chorobowych) oraz natychmiastowego 

odebrania dziecka z placówki (max. 30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak 

chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili 

widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do 

placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.  

c) Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała: dziecka oraz osoby przyprowadzającej w razie 

konieczności wejścia do placówki termometrem bezdotykowym oraz w razie zaobserwowania u 

dziecka niepokojących objawów zdrowotnych 

d) Zobowiązuję się do poinformowania kierownika placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..  

           (podpis rodzica/opiekuna)  



Załącznik nr 3- do Obowiązujących Procedur podczas prowadzenia rehabilitacji w Placówkach  

Stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń” w okresie epidemii SARS COVID-19 

 

 

 

Grzegorzowice Wielkie, dnia,………………………  

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA  

 Placówki Wsparcia Dziennego Planeta Marzeń 

w Grzegorzowicach Wielkich 

Wynikające ze stanu epidemii SARS COVID-19 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

a) Nie miałem/łam kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid−19 oraz nikt z członków najbliższej 

rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan 

mojego zdrowia jest dobry, obecnie nie mam żadnych oznak chorobowych takich jak: 

podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, 

utrata smaku czy węChu i inne nietypowe. 

 

b) Zapoznałem/łam się z treścią „OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR NA TERENIE PLACÓWKI 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19”. 

 

c) Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR NA 

TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”  

 

d) Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed wejściem do placówki/ rozpoczęciem pracy oraz w 

razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych. 

 

e) Zobowiązuję się do poinformowania kierownika placówki oraz Zarządu Stowarzyszenia o 

wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym 

otoczeniu. 

 

 

 

 

 

……………………………………………..  

(podpis pracownika)  

 

 

 



 

Załącznik nr 4- do Obowiązujących procedur w Placówce Wsparcia Dziennego 

w Grzegorzowicach Wielkich  

 w okresie epidemii SARS COVID-19 

 

TABELA POMIARU TEMPERATURY PRZY WEJŚCIU DO PLACÓWKI 
Imię i nazwisko Data Temperatura Imię i nazwisko Data Temperatura 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


