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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII COVID-19  

Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Dobrej Nadziei 

w Krakowie ul. Za Torem 22  

 

Opracowano na podstawie aktualnych wytycznych Ministerstwa Rodziny Pracy i 

Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

CEL PROCEDURY: 

Procedura ma na celu zapobieganie zakażeniom wirusem SARS-CoV- uczestników 

ich opiekunów, rodziców oraz pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Stowarzyszenia Dobrej Nadziei w Krakowie przy ul. Za Torem 22, oraz określenie 

obowiązków i zadań pracowników w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego 

podejrzenia. 

 

ZAKRES PROCEDURY: 

Procedura dotyczy realizacji zajęć z zakresu terapii zajęciowej w sytuacji 

pandemii/epidemii, przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 

na terenie WTZ. Dotyczy pracowników, uczestników oraz ich rodziców/opiekunów.  

 

 

I. Organizacja pracy w Warsztacie Terapii Zajęciowej po odwieszeniu 

działalności. 

 

1. Umieszczenie przy wejściu do budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach 

wspólnego przebywania dozownika z płynem dezynfekującym wraz  

z instrukcją jego stosowania. 

2. Umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym 

dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 6 roku życia. 

3. Zapewnienie środków czystości. 

4. Zapewnienie płynów do dezynfekcji powierzchni. 

5. Systematyczne dezynfekowanie wspólnych powierzchni dotykowych. 

6. Toalety będą dezynfekowane minimum 4xdziennie. 

7. Utrzymywanie pomieszczeń w czystości zgodnie ze stosownymi wytycznymi. 

8. Regularne wietrzenie pomieszczeń. 
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9. Podział uczestników na stałe grupy o liczebności pozwalającej na 

prowadzenie terapii z zachowaniem zalecanej odległości pomiędzy osobami. 

10. W sytuacji braku możliwości zapewnienia uczestnikom prowadzenia zajęć  

z zachowaniem  bezpiecznej odległości możliwe jest utrzymanie dla części 

uczestników pracy zdalnej lub pracy rotacyjnej. 

11. Wydzielenie pomieszczenia przeznaczonego na izolatkę dla osoby  

z podejrzeniem zarażenia się wirusem COVID-19. 

12. Zapewnienie pomiaru temperatury bezdotykowym termometrem. 

13. Wyznaczenie pracowników wpuszczających uczestników do WTZ 

dokonujących pomiaru temperatury ciała oraz dezynfekcji dłoni. 

14. Wyposażenie pracowników WTZ w przyłbice ochronne. 

15. Wyposażenie warsztatu w nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem w razie 

zaistnienia potrzeby wykonania przez pracownika czynności pielęgnacyjnych.  

16. Wywieszenie w widocznym miejscu instrukcji prawidłowego stosowania 

środków ochrony indywidualnej. 

17. Wydzielenie koszy dedykowanych na odpady ochrony osobistej. 

18. Zakaz pozostawiania telefonów na powierzchniach ogólnodostępnych. 

19. Zawieszenie spożywania wspólnych posiłków w jadalni. 

20. Rezygnacja z zajęć kulinarnych w ramach pracowni gospodarstwa 

domowego.  

21. Ograniczenie wyjść poza teren WTZ w ramach prowadzonej działalności. 

22. Zakaz wstępu na teren warsztatu osobom, których obecność nie jest 

konieczna do zapewnienia ciągłości działalności. 

23. Ograniczenie kontaktów pracowników niesprawujących pieczy nad realizacją 

procesu rehabilitacji z uczestnikami. 

24. W celu dodatkowego zabezpieczenia drzwi wejściowe do budynku będą 

zamknięte. Należy dzwonić dzwonkiem lub na nr tel. 12 2571032; 

668487222. 
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WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW 

1. Pracownik zgłasza się na zajęcia zdrowy, nie ma objawów ostrej infekcji – 

podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, biegunka – które mogłyby 

wskazywać na COVID – 19. Nie występowały u niego w ciągu ostatnich 14 dni 

epidemiologiczne czynniki ryzyka zakażenia SARS-CoV-2: 

➢ nie powrócił/a w ciągu ostatnich 14 dni z rejonów o dużej i utrwalonej 

transmisji SARS CoV-2;  

➢ nie przebywał/a w kwarantannie;  

➢ nie kontaktował/ła się w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną lub 

chorą na COVID-19, lub przebywającą w kwarantannie z powodu 

ryzyka zakażenia SARS CoV-2. 

2. Po przyjściu przed rozpoczęciem pracy przez pracownika dokonywany jest  

u niego pomiar temperatury i zapisywany w stosownej dokumentacji. 

3. Pracownik informuje uczestników ich rodziców/opiekunów o nie przychodzeniu 

do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną lub infekcji dróg oddechowych, kontakcie  

z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.  

4. Niezwłocznie informują kierownika WTZ o kontakcie z osobami chorymi lub 

podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu  

w miejscach występowania wirusa SARS-CoV-2. 

5. Informują kierownika WTZ, rodziców/opiekunów o podejrzeniu zachorowania  

u uczestnika. 

6. Ustalają z rodzicem/opiekunem szybką ścieżkę kontaktu w razie nagłej 

potrzeby. 

7. Zobowiązani są do promowania i wspierania wśród uczestników higieny rąk, 

higieny oddychania, a także właściwej etykiety postępowania prewencyjnego. 

8. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego. 

9. Pracownicy warsztatu będą egzekwować przestrzeganie ustalonych zasad 

bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 od uczestników WTZ. 

10. Z uczestnikami, którzy w czasie trwającej pandemii nie podejmą terapii w WTZ 

pomimo odwieszenia działalności będą prowadzone zajęcia w formie zdalnej. 
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WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnik zgłasza się na zajęcia zdrowy, nie ma objawów ostrej infekcji – 

podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, biegunka – które mogłyby 

wskazywać na COVID – 19. Nie występowały u niego w ciągu ostatnich 14 dni 

epidemiologiczne czynniki ryzyka zakażenia SARS-CoV-2: 

➢ nie powrócił/a w ciągu ostatnich 14 dni z rejonów o dużej i utrwalonej 

transmisji SARS CoV-2;  

➢ nie przebywał/a w kwarantannie;  

➢ nie kontaktował/ła się w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną lub 

chorą na COVID-19, lub przebywającą w kwarantannie z powodu 

ryzyka zakażenia SARS CoV-2. 

2. Uczestnik lub jego rodzic/opiekun jest świadomy istniejącego zagrożenia 

epidemicznego, podejmuje decyzję o udziale w terapii zajęciowej na własną 

odpowiedzialność i ma świadomość ponoszonego ryzyka.  

3. Nie będzie dochodził roszczeń wobec Warsztatu Terapii Zajęciowej za 

ewentualne negatywne skutki dla zdrowia i życia.  

4. Uczestnik lub jego opiekun deklaruje udział w terapii nie później niż do piątku 

do godz. 12.00, tygodnia poprzedzającego deklarowane rozpoczęcie zajęć.  

5. Zapozna się z procedurą bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19  

w Warsztacie Terapii Zajęciowej.  

6. Stosuje się do ustalonych zasad dotyczących reżimu sanitarnego. 

7. Jeżeli uczestnik nie przestrzega ustalonych zasad  reżimu sanitarnego nie 

może uczestniczyć w zajęciach. 

8. Uczestnik  nie wnosi na teren warsztatu przedmiotów, które nie są wymagane 

w procesie terapii. 

9. Uczestnik wpuszczany jest do budynku pojedynczo przez pracownika WTZ od 

godz. 8.15. 

10. Uczestnik oczekuje na wpuszczenie do budynku z zachowaniem bezpiecznej 

odległości około 2m od innych oczekujących osób. 

11. Przy wejściu na teren WTZ pracownik warsztatu dokonuje pomiaru 

temperatury ciała uczestnika, którą zapisuje w stosownej dokumentacji oraz 

dezynfekcji rąk.  

12. Jeśli wynik pomiaru temperatury jest wyższy niż 37°C uczestnik jest odsyłany 

do domu. 
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13. Przy braku przeciwwskazań uczestnik kierowany jest do pracowni. 

14. Uczestnik przydzielany jest do stałej grupy o liczebności pozwalającej na 

prowadzenie terapii z zachowaniem zalecanej odległości pomiędzy osobami 

15. Uczestnik przynosi własne kanapki oraz napoje butelkowane i spożywa je  

w pomieszczeniu, w którym realizuje zajęcia terapeutyczne. 

16. Zawieszona zostaje możliwość przygotowywania sobie przez uczestników 

gorących napojów. 

17. Podczas przerw uczestnicy przebywają w przydzielonych pracowniach bez 

możliwości kontaktowania się z uczestnikami z innych pracowni. 

18. Po zakończeniu zajęć pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała  

u uczestnika i odnotowuje wynik w stosownej dokumentacji. 

19. Jeżeli w ciągu dnia wystąpią u uczestnika symptomy chorobowe takie jak: stan 

podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), gorączka 

(powyżej 38°C), kaszel, duszności, biegunka, niezwłocznie powiadamiany jest 

opiekun w celu pilnego odebrania uczestnika z warsztatu. Do czasu przybycia 

opiekuna uczestnik przebywa w odizolowanym pomieszczeniu. 

20. W sytuacji wystąpienia u uczestnika symptomów wskazujących na możliwość 

zakażenia korona wirusem COVID-19 kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej 

powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz informuje  

o zaistniałej sytuacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie 

21. Zawieszone zostają zajęcia praktyczne, praktyki zewnętrzne. 

22. Zawieszone zostają wszelkie dodatkowe grupowe zajęcia ruchowe  

i psychoedukacyjne. 

23. Ograniczone zostają wyjścia poza teren WTZ. 

24. Uczestnik, który w czasie trwającej pandemii/epidemii nie podejmie terapii  

w WTZ pomimo odwieszenia działalności będzie miał możliwość udziału  

w zajęciach w formie zdalnej. 
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WYTYCZNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

1. Osoby przyprowadzające i odbierające uczestnika muszą być zdrowe.   

Nie mające objawów ostrej infekcji – podwyższona temperatura ciała, kaszel, 

duszności, biegunka – które mogłyby wskazywać na COVID – 19. 

Nie występowały u nich w ciągu ostatnich 14 dni epidemiologiczne czynniki 

ryzyka zakażenia SARS-CoV-2: 

➢ nie powrócił/a w ciągu ostatnich 14 dni z rejonów o dużej i utrwalonej 

transmisji SARS CoV-2;  

➢ nie przebywał/a w kwarantannie;  

➢ nie kontaktował/ła się w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną lub 

chorą na COVID-19, lub przebywającą w kwarantannie z powodu 

ryzyka zakażenia SARS CoV-2. 

3. Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o udziale w terapii zajęciowej 

podopiecznego na własną odpowiedzialność i ma świadomość ponoszonego 

ryzyka w czasie pandemii/epidemii SARS-CoV-2.  

4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający i odbierający uczestników 

niesamodzielnych nie wchodzą na teren WTZ. Zobowiązane są przebywać 

przed budynkiem WTZ z zachowaniem bezpiecznej odległości około 2m. 

Muszą bezwzględnie posiadać środki ochrony osobistej – osłona ust i nosa. 

5. Opiekun/rodzic zgłasza udział podopiecznego w terapii nie później niż do 

piątku do godz. 12.00, tygodnia poprzedzającego deklarowane rozpoczęcie 

zajęć.  

6. Zalecany jest kontakt telefoniczny rodziców/opiekunów z pracownikami 

warsztatu. Spotkania osobiste będą możliwe po wcześniejszym umówieniu. 

7. Opiekun/rodzic ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Warsztat Terapii 

Zajęciowej w sytuacji wystąpienia symptomów chorobowych  

u podopiecznego. 
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II. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PRACOWNIKA WTZ. 

 

1. Pracownik podejrzany o zakażenie lub mający objawy chorobowe ujawnione 

podczas pracy zostaje odsunięty od wykonywania pracy i odesłany 

transportem indywidualnym do domu. 

2. W sytuacji konieczności oczekiwania na transport pracownik zobowiązany jest 

udać się do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia i tam oczekiwać. 

Osoba ta zakłada osłonę ust i nosa jeśli to możliwe ze względu na jej stan 

zdrowia.  

3. Pracownik zostaje poinstruowany o konieczności jak najszybszej konsultacji 

lekarskiej w formie teleporady lub zgłoszenia się w tym celu do najbliższego 

oddziału zakaźnego, udania się tam własnym transportem lub zgłoszeniu pod 

nr 999 albo 112. 

4. W takiej sytuacji powiadamiana jest Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9 (tel. w godz. 7.30-15.05 

12 684 40 33, 12 684 40 32,12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133 w godz. 

15.05-7.00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy 12 6844032, 12 6844033). 

Warsztat zastosuje się ściśle do wydanych przez PSSE instrukcji i poleceń. 

5. Sporządza się listę osób, z którymi podejrzana o zakażenie osoba miała 

bezpośredni kontakt, a także miejsc i pomieszczeń w których przebywała, 

celem gruntownego umycia i dezynfekcji. 

6. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia osoby podejrzanej o zakażenie, 

wezwane zostaje pogotowie. 
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III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U UCZESTNIKA  WTZ. 

 

1. Uczestnik podejrzany o zakażenie SARS-CoV-2 lub mający objawy 

chorobowe ujawnione podczas zajęć zostaje odizolowany w wyznaczonym 

pomieszczeniu, w którym oczekuje na przyjście opiekuna. Osoba ta zakłada 

osłonę ust i nosa jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i możliwości 

psychoruchowe.  

2. Zawiadamiana jest rodzina bądź osoby wskazane do kontaktu. 

3. Uczestnik oraz jego opiekun zostaje poinstruowany o konieczności jak 

najszybszej konsultacji lekarskiej w formie teleporady lub zgłoszenia się w tym 

celu do najbliższego oddziału zakaźnego, udania się tam własnym 

transportem lub zgłoszeniu pod nr 999 albo 112. 

4. W takiej sytuacji powiadamiana jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Krakowie ul. Prądnicka 76 (w godz. 7.30-15.00 tel. 12 

2549416,12 2549500; w godz. 8.00-20.00 tel. 12 2549434, 12 2549437; 

całodobowo tel. 667881188). Warsztat zastosuje się ściśle do wydanych przez 

PSSE instrukcji i poleceń. 

5. Sporządza się listę osób, z którymi podejrzana o zakażenie osoba miała 

bezpośredni kontakt, a także miejsc i pomieszczeń w których przebywała, 

celem gruntownego umycia i dezynfekcji. 

6. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia osoby podejrzanej o zakażenie, 

wezwane zostaje pogotowie. 

 

 


