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§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie placówki w okresie 

pandemii COVID19, dotyczy wszystkich pracowników Włocławskiego Centrum 

Edukacji Ekologicznej oraz beneficjentów korzystających z oferty WCEE w okresie 

pandemii COVID-19. 

2. Celem wdrożenia niniejszej procedury jest: 

a. zminimalizowanie zagrożeń związanych z koronawirusem lub choroby COVID-19 

b. umożliwienie korzystania z oferty edukacyjnej WCEE  

3. Procedura określa zasady i definiuje działania, mające ograniczyć możliwość 

zakażenia, które pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą 

w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. Każdy korzystający z oferty 

WCEE zobowiązany zapoznać się z niniejszą Procedurą. 

4. Treści procedury mogą ulec zmianie w związku ze zmieniającymi się wytycznymi 

GIS i innych jednostek. 

 

§ 2 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej: 



1. Nowelizuje regulaminy wewnętrzne i dostosowuje obowiązujące w placówce 

procedury do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Organizuje pracę personelu w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach 

pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

3. Planuje organizację pracy Stowarzyszenia  

4. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (obejmujące w szczególności 

rękawiczki, przyłbice (ewentualnie maseczki) oraz środki higieniczne do dezynfekcji 

rąk i powierzchni. 

5. Dopilnowuje, aby przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, 

a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zapewnia mydła antybakteryjne oraz 

umieszczone w widocznych miejscach instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk 

a przy dozownikach z płynem umieszczone w widocznych miejscach instrukcje 

do dezynfekcji rąk 

6. Dopilnowuje, aby w przedsionku przed wejściem do Centrum wisiała umieszczona w 

widocznym miejscu instrukcja, jak zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz, aby 

obok znajdował się kosz na zużyte rękawiczki. 

 

§ 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

1. Każdy pracownik Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej zobowiązany jest 

do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w WCEE w okresie pandemii Covid 

-19  

2. Każdy pracownik zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa 

razy dziennie. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) zobowiązany jest pozostać w domu i zawiadomić 

o swoim podejrzeniu, dyrektora placówki. 

4. Pracownicy wchodząc do siedziby WCEE każdorazowo odkażając ręce płynem 

do dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.  

5. Obowiązki prowadzącego zajęcia: 

a) Nadzoruje rozmieszczenie dzieci podczas zajęć 

b) Stara się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym. 

c) Wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały 

wprowadzone. 

d) Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie po przyjściu, 

po korzystaniu z toalety, przed jedzeniem 

e) Unika organizowania większych skupisk dzieci. Między grupami muszą zachować 

minimum 1h przerwy 

f) Usuwa (zabezpiecza) przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować, jak np. chusta animacyjna. 

g) Wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę. 



h) Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych. 

i) Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów po wyjściu każdej grupy 

§ 4  

OBOWIĄZKI OPIEKUNÓW GRUP 

1. Opiekunowie grup zapoznają się z Procedurą Bezpieczeństwa opracowaną i wdrożoną 

w WCEE na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa 

i choroby COVID-19  

2. Grupy wchodzące do siedziby WCEE bezwzględnie odkażają ręce płynem 

do dezynfekcji rąk zgodnie z umieszczoną w widocznym miejscu instrukcją  

i korzystają z własnej maseczki której nie zdejmują. 

3. Dzieci wchodzą do sali wyłącznie pod opieką opiekuna.  

4. Na terenie placówki obowiązuje zakaz tworzenia zgromadzeń osób dorosłych jak 

i dzieci.(np. rodziców czekających na dzieci uczestniczące w zajęciach) 

5. Opiekun odpowiada za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez grupę w drodze do 

WCEE, jak i w drodze powrotnej. 

6. Dzieci podczas zajęć przebywają bez maseczek. Maseczki pozostawiane są w szatni.   

 

§ 5  

ZASADY POSTĘPOWANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

1. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje 

ograniczona do 15. W związku z powyższym w sali może przebywać w tym samym 

czasie maksymalnie 15 dzieci oraz maksymalnie 2 opiekunów i 2 trenerów.   

 

§ 6 

ZAJĘCIA TERENOWE 

1. Opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w terenie sprawuje opiekun grupy.   

2. Należy zaopatrzyć dziecko w odpowiedni do pogody strój oraz ubranie zmienne. 

3. Z uwagi na brak możliwości dezynfekcji sprzęty na placach zabaw w parkach 

są niedostępne dla dzieci. 

4. Podczas zajęć terenowych WCEE korzysta z własnych pomocy, sprzętów sportowych 

itp.  

 

 

 



§7 

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 

1. W razie stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę) u uczestnika zajęć opiekun grupy niezwłocznie 

telefonicznie zawiadamia dyrektora WCEE o zaistniałej sytuacji.  

2. W razie stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączkę) u prowadzącego zajęcia Dyrektor WCEE niezwłocznie 

telefonicznie zawiadamia opiekuna grupy o zaistniałej sytuacji.  

 

§ 8  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedura Bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora 

Zarządzenia wdrażającego procedurę.   

2. Procedura obowiązuje do odwołania stanów zagrożenia Koronawirusem (SARS-CoV-2) 

przez odpowiednie służby 


