
ZARZĄDZENIE NR 1/2020 

 

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

 w Osieku z dnia 01.06.2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz 

przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Osieku 

 

Na podstawie punktu VI § 6  Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Osieku,  na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r. poz. 

374), na podstawie Rekomendacji dotyczących działalności placówek pobytu dziennego,  

Wytycznych postępowania z pacjentem z podejrzeniem SARS-CoV-2 (choroba COVID 19) 

dla podmiotów wykonującą działalność leczniczą, udzielającą stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych (Warszawa 3 marca 2020 r) oraz  Zaleceń ECDC dotyczących 

zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentem z 

podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID 19) z dnia 

11.03.2020 r.  zarządzam, co następuje:   

§ 1 

W celu zapobiegania i przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem po odwieszeniu  

zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku, Kierownik 

wprowadza w życie: Procedury  postępowania w Środowiskowym Domu Samopomocy                         

w Osieku podczas trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, stanowiące załącznik nr 1. 

 

 

§ 2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020 r. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 1/2020 

Kierownika Środowiskowego Domu  

Samopomocy w Osieku 

z dnia 01.06.2020 r.  

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA                                                                                                  

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OSIEKU W TRAKCIE 

TRWANIA PANDEMI KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 

 

1. Cel procedury 

Utworzenie zasad postępowania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku w czasie 

trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

2. Przedmiot i zakres procedury 

• Procedura swoim zakresem obejmuje: 

- pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku 

- uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku. 

• Procedura powinna być dostosowana do indywidualnych warunków panujących w placówce 

przy ogólnym zastosowaniu zasad sanitarnych podanych w procedurze. 

 3.   Terminologia/podstawowe informacje 

koronawirus SARS-CoV-2  - wirus wywołujący zespół chorobowy COVID-19 

 

Okres wylęgania COVID-19: 2-14 dni  

 

Początkowe objawy takie jak: 

− gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia, kaszel (czasem krwioplucie), zapalenie 

spojówek, bóle mięśni, stawów, głowy. 

− rzadziej objawy ze strony układu pokarmowego (nudności oraz wymioty, ból 

brzucha, biegunka) 

Pełnoobjawowy zespół chorobowy o ciężkim przebiegu: duszność, obustronne 

śródmiąższowe zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, ARDS, uogólniona 

reakcja zapalna, niewydolność wielonarządowa 

 

Ryzyko ciężkiego zespołu chorobowego i zgonu koreluje z wiekiem około 10-15% 

pacjentów z potwierdzonym zakażeniem ma przebieg ciężki, najwyższe ryzyko zgonu 

występuje powyżej 70 roku życia (ok. 10-15%). 

Stwierdza się niską zachorowalność dzieci (ok. 2 % wszystkich przypadków), u których 

przebieg jest najczęściej łagodny. 

Dodatkowe czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu: wiek ponad 50 lat, przewlekłe schorzenia 

płuc, układu krążenia oraz metaboliczne (np. cukrzyca). 

 



Zakażalność rozpoczyna się prawdopodobnie krótko przed wystąpieniem początkowych 

objawów  

(1 doba) i utrzymuje się do ich ustąpienia 

 

W pierwszych dniach choroby, materiał zakaźny stanowią wydzielina z nosa, gardła, 

oskrzeli, łzy, a w późniejszej fazie także kał i mocz. 

 

Drogi zakażenia. 

- droga kropelkowa 

- kontakt bezpośredni z wydzielinami uczestnika 

- kontakt pośredni ze sprzętami i powierzchniami skażonymi wirusem 

 

Czas przeżycia wirusa na powierzchniach nieożywionych w 4o C wynosi 28 dni, w 20o C od 

2 do 5 dni 

 

4. Odpowiedzialność 

 

− Kierownicy/Pracownicy ŚDS – za prawidłową realizację tej procedury, każdy w 

obszarach swojego działania 

 

5. Opis postepowania 

 

5.1 Postępowanie w busach – odpowiedzialny:  kierowca/opiekun dowozu:                               

podczas dowozu osób do ŚDS zachowujemy następujące zasady bezpieczeństwa:  

− przed wejściem do busa kierowca i opiekun dowozu dokonują pomiaru swojej 

temperatury i  dezynfekują swoje dłonie.  

− opiekun dowozu sprawdza uczestnikowi chcącemu wsiąść do busa temperaturę                       

(pow. 37o C i/lub objawy przeziębieniowe kwalifikują uczestnika do pozostania                              

w domu), przed wejściem uczestników do busa, opiekun dowozu dezynfekuje im ręce.  

− w busie 18sto osobowym dozwolony jest przewóz 9-ciu osób łącznie z kierowcą                             

i opiekunem, pomiędzy osobami siedzącymi w busie konieczna jest odległość 

przynajmniej jednego siedzenia, kierowca i opiekun stosują maseczki/przyłbice. Jeżeli 

danego dnia będzie chciała przyjechać busem większa ilość uczestników,                                        

bus przywiezie pierwszą część uczestników, następnie pojedzie po kolejną część 

uczestników,                                                                                                            

− uczestnicy z busa wysiadają pojedynczo zachowując 2m odległości od siebie 

− bus jest dezynfekowany każdego dnia, 

− do dezynfekcji nie stosujemy płynów w aerozolu. 

 

 

   

 



5.2 Postępowanie – szatnia – odpowiedzialny terapeuta wyznaczony do obsługi szatni 

danego dnia 

− wejście do szatni odbywa się pojedynczo 

− uczestnicy którzy przybyli do placówki w swoim zakresie lokomocyjnym po wejściu 

do szatni mają również mierzoną temperaturę i dezynfekowane dłonie,  

− uczestnik po dezynfekcji rąk zdejmuje ubranie, buty, ponownie dezynfekuje ręce                             

i  wchodzi na teren placówki,  

− po wejściu wszystkich osób biorących udział w zajęciach szatnia jest dezynfekowana, 

 

5.3 Postępowanie – sale terapeutyczne – odpowiedzialny terapeuta 

− minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestników w sali nie może być mniejsza niż 4 metry 

kwadratowe na jednego uczestnika i każdego opiekuna. Nie należy sumować 

powierzchni sal i przeliczać jej na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z 

uwzględnieniem mebli i innych sprzętów znajdujących się w niej. 

− Uczestnicy będą podzieleni na dwie lub trzy grupy, zależnie od ilości uczestników w 

danym dniu, każda grupa będzie przebywać w osobnej sali,  

− co godzinę wszyscy myją ręce,  

− sala jest wietrzona co 1 h,  

− zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu 

publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegać higieny kaszlu i oddychania 

− po zajęciach sala jest dezynfekowana, do dezynfekcji nie stosujemy płynów w aerozolu.   

 

5.4 Przygotowywanie posiłków – odpowiedzialny terapeuta 

− podczas epidemii posiłek przygotowuje wyznaczony terapeuta, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności, związanych z higienicznym przygotowaniem posiłku, 

mycie naczyń w wyparzarko – zmywarce. 

− wyznaczony terapeuta musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia na potrzeby 

sanitarno-epidemiologiczne,  

− do pomieszczenia w którym terapeuta przygotowuje posiłek, uczestnicy nie mogą 

wchodzić,  

− posiłki spożywane są w wyznaczonej sali,   

− przed i po posiłku (kawa, śniadanie, obiad itp. ) należy zdezynfekować blaty stołów 

− przed i po posiłku należy pamiętać o myciu rąk  

  

5.5 Fizjoterapia – odpowiedzialny fizjoterapeuta  

 -   ogólne zastosowanie zasad sanitarnych z rekomendacji Krajowej Izby Fizjoterapeutów    

dla fizjoterapeutów pracujących w systemie lecznictwa stacjonarnego,  

- prowadzenie zajęć w dwóch lub trzech grupach, rotacyjnie, zależnie od ilości uczestników 

w danym dniu,   

 

 

 



 

5.6 Zasady ogólne – odpowiedzialny terapeuta/kierownik 

-     mierzenie temperatury wszystkim pracownikom mającym kontakt z uczestnikami,  

− wszystkie pomieszczenia są dezynfekowane min. 1 raz dziennie. 

− klamki poręcze, włączniki światła, krany dezynfekowane min co 2 h. 

− kadra zostawia swoje wierzchnie ubrania w szatni 

− terapeuci są zobowiązani do codziennego telefonicznego kontaktu z uczestnikami 

którzy nie biorą udziału w zajęciach danego dnia (chyba że doszło do innych ustaleń z 

rodziną) i dostarczania do domów materiałów terapeutycznych raz w tygodniu. 

− terapeuci przed podjęciem decyzji o możliwości uczestniczenia uczestnika w zajęciach 

przeprowadzają wywiad telefoniczny w zakresie czy osoba chcąca wziąć udział w 

zajęciach nie znajduje się na kwarantannie, czy spotykała się ostatnio z osobą, która 

przyjechała zza granicy, czy spotykała i odwiedzała ostatnio osobę chorą i uzyskuje 

oświadczenia umieszczone w zał. nr 1 do procedury. Uczestnikom którzy ze względu 

na swoje obawy, lub obawy opiekunów dotyczące pandemii koronawirusa, pozostaną 

w domach, będą systematycznie dostarczane art. plastyczno-dydaktyczne,                                     

art. spożywcze i leki wg. potrzeb. 

− umożliwia się również rotacyjny system udziału w zajęciach uczestników – jeśli zajdzie 

taka potrzeba,      

− terapeuci codziennie przypominają uczestnikom iż w razie zaobserwowania u siebie 

objawów chorobowych (katar, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe) należy 

pozostać w domu,  

− w każdym pomieszczeniu powinny zostać umieszczone grafiki: grafik wietrzenia 

pomieszczenia, grafik dezynfekcji szczegółowej (blaty, klamki, uchwyty, poręcze, 

komórki, klawiatury, długopisy, nożyczki, krany, deski toaletowe itp.), grafik 

dezynfekcji ogólnej – wzory stanowią  załącznik nr. 2 do procedury,  

− placówka powinna być zabezpieczona w termometr, najlepiej bezdotykowy, środki do 

utrzymania czystości, bakteriobójcze i antywirusowe, maseczki, przyłbice oraz 

specjalne pojemniki na śmieci do których będziemy wyrzucać rękawiczki jednorazowe, 

ręczniki papierowe, fartuchy ochronne itp.) 

− należy przygotować bardzo czytelne instrukcje:  mycia i dezynfekcji rąk, które powinny 

być umieszczone na wysokości wzroku w pomieszczeniach sanitarnych,  

− w ogólnie dostępnych miejscach powinny być zawieszone informacje zawierające 

potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

   

5.7 Zasady izolacji kontaktowej i kropelkowej 

1. Właściwe przygotowanie rąk do pracy – nie należy nosić na rękach biżuterii, zegarka, 

sztucznych, długich paznokci. 

2. Właściwa higiena rąk przed i po każdej wykonanej procedurze (wg schematów 

umieszczonych przy ściennych dozownikach z mydłem i antyseptykiem do rąk) 

3. Unikanie dotykania oczu, nosa, ust 

4. Dezynfekcja klamek, gałek, blatów biurek min co 2h. 

5. Wietrzenie pomieszczenia co 1 h. 



6. Dezynfekcja długopisów i innego drobnego sprzętu 

7. Regularna dezynfekcja telefonu komórkowego i nie kładzenie go na blacie/ladzie, 

biurku 

8. W palcówce powinno być przygotowanie pomieszczenie do tymczasowej izolacji 

uczestnika wyposażone w umywalkę do rąk/środek dezynfekcyjny, dozownik z mydłem 

w płynie i antyseptykiem do rąk, podajnik z ręcznikiem papierowym, kosz na śmieci z 

workiem na odpady. 

9. Uczestnik z objawami chorobowymi nie opuszcza wyznaczonej strefy izolacji i ma 

założoną maskę, która może być używana maksymalnie przez 1 h, po użyciu maskę 

należy usunąć do odpadów i założyć świeżą maseczkę. Zapewnić uczestnikowi 

możliwość dezynfekcji rąk po zdjęciu maseczki 

10. Stosowanie środków ochrony indywidualnej:  

− nie ma konieczności ciągłej pracy personelu w maskach, 

− w przypadku kontaktu z uczestnikiem mającym objawy chorobowe stosować maseczkę 

chirurgiczną, rękawiczki i fartuch ochronny jednorazowy 

− unikać dotykania maski podczas jej używania, jeżeli do tego dojdzie trzeba oczyścić ręce 

preparatem alkoholowym lub wodą z mydłem,  

− gdy tylko maska stanie się wilgotna, należy ją wymienić na nawą po oczyszczeniu rąk j.w., 

jednorazowych masek nie używać ponownie, 

− przestrzegać kolejności zakładania środków ochrony osobistej 

a) mycie lub dezynfekcja rąk 

b) fartuch 

c) półmaska/maska 

d) gogle/przyłbica 

e) rękawiczki (rękawiczki powinny nachodzić na rękawy fartucha) 

− przestrzegać kolejności zdejmowania środków ochrony osobistej 

a) rękawiczki 

b) mycie lub dezynfekcja rąk oraz założenie czystej pary rękawiczek 

c) fartuch 

d) gogle/przyłbica 

e) półmaska/maska 

f) rękawiczki 

g) mycie lub dezynfekcja rąk 

11. W przypadku konieczności umieszczenia uczestnika w jednoosobowej sali, umieścić w 

niej niezbędny sprzęt dedykowany tylko dla tego uczestnika,  

12. Przed wyjściem z pomieszczenia izolacyjnego należy zdjąć odzież ochronną i umieścić 

ją w podwójnym  worku, wykonać higienę rąk. Dezynfekcję rąk należy przeprowadzić 

ponownie po wyjściu z pomieszczenia izolacyjnego. 

13. Po zabraniu uczestnika z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przez 

transport sanitarny należy: 

− przed wejściem do pomieszczenia, w którym przebywał uczestnik, personel sprzątający 

zakłada odzież ochronną: maseczkę chirurgiczną, rękawiczki i fartuch ochronny 

jednorazowy, którą należy zdjąć przed wyjściem z pomieszczenia izolacyjnego i umieścić 



w podwójnym worku na odpady a następnie wykonać higienę rąk. Dezynfekcję rąk należy 

przeprowadzić ponownie po wyjściu z pomieszczenia izolacyjnego 

− przeprowadzić dezynfekcje pomieszczenia w szczególności powierzchni dotykowych 

środkami dezynfekcyjnymi o działaniu wirusobójczym, nie stosować preparatów w 

areozolu! 

− wywietrzyć pomieszczenie w którym przebywał uczestnik 

− zdezynfekować drogę dojścia uczestnika do pomieszczenia (klamki, lady etc. – czyli 

elementy których mógł dotykać uczestnik 

− odpady medyczne powstałe podczas opieki nad uczestnikiem traktować jako odpady 

zakaźne 

14. Personel mający bliski kontakt z uczestnikiem bez zabezpieczenia w środki ochrony 

osobistej powinien zostać odsunięty od świadczenia pracy do czasu uzyskania 

informacji o wyniku testu uczestnika 

 

 

Definicja bliskiego kontaktu: 

− pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z uczestnikiem z podejrzeniem zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 lub w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 min BEZ 

ODZIEŻY OCHRONNEJ 

− prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z pacjentem z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2 w odległości 1 m BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do  Procedur postępowania  

w Środowiskowym  

Domu Samopomocy w Osieku 

 w trakcie trwania   

Pandemii  

Koronawirusa 

 SARS-CoV-2 

 

………………, dnia ……………………. 2020 r. 
 

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………. 

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

                                                                                                                                                                                            
OŚWIADCZENIE 

 
 Ja, niżej podpisany(a)..............................................................................niniejszym oświadczam, iż: 
 
1.  Nie jest mi wiadome, aby syn/córka/podopieczny, ani ktoś  z jego otoczenia  miał kontakt z  osobą zarażoną 
koronawirusem (SARS-CoV-2), a także że osoby, z którymi zamieszkuje przebywają lub przebywały na 
przymusowej kwarantannie czy izolacji. 
 
2. Stan zdrowia mojego syna/córki/podopiecznego jest dobry i nie występują u niego objawy typowe dla 
zakażenia koronawirusem (podwyższona temperatura, kaszel, wymioty, itp). 
Zobowiązuje się do codziennego mierzenia temperatury w celu możliwości uczestniczenia mojego 
syna/córki/podopiecznego w zajęciach. Stosujemy środki ochrony osobistej (zasłonięty nos, usta, 
zdezynfekowane dłonie lub założone rękawiczki ochronne).  
 
3. Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników w 
placówce  wraz z opiekunami oraz ich rodziny. 
 
4. Przyjmuję do wiadomości, iż pracownicy placówki są uprawnieni do niewpuszczenia uczestnika/dziecka 
wykazującego objawy chorobowe na teren placówki. 
 
5. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury u mojego syna/córki/podopiecznego przez 
wyznaczoną osobę przy wejściu do placówki oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych. 
  
6. W przypadku, gdyby u mojego syna/córki/podopiecznego, w trakcie pobytu w placówce, wystąpiły niepokojące 
objawy (niezwiązane z chorobą COVID -19), zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania 
syna/córki/podopiecznego. 
 
7. Mając na uwadze istniejące ryzyko zakażenia się mojego syna/córki/podopiecznego koronawirusem  
oświadczam, iż ryzyko jest mi znane. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem do placówki  i 
jej ewentualne skutki są po mojej stronie. 
 



8. Zostałem poinformowana/y, że rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić na teren placówki bez zgody. W 
sytuacji koniecznej, w przypadku wejścia do placówki zobowiązani jesteśmy do posiadania maseczki i rękawiczek. 
  
9. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia SARS-
CoV-2. 
 
10. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z procedurą PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ŚRODOWISKOWYM DOMU 
SAMOPOMOCY W OSIEKU W TRAKCIE TRWANIA PANDEMI KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 i szczególnymi zasadami 
działalności placówki w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19 i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. 
 
11. Zobowiązuję się w trakcie pobytu w placówce mojego syna/córki/podopiecznego być w stanie gotowości i 
kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: ................................................................ 

 
O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię kierownika placówki. 
 

                                                                                                                                                     
...................................................................... 

 
                                                                                                                                                czytelny  podpis opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………, dnia ………….. 2020 r. 

 

 

. 

Imię i nazwisko uczestnika: .............................................. 

 

                                                                                                                                                                                               

                                                   OŚWIADCZENIE 

 

 Ja, niżej podpisany(a)..............................................................................niniejszym 

oświadczam, iż: 

 

1.  Nie jest miałem kontaktu ani nikt z mojego otoczenia z  osobą zarażoną koronawirusem 

(SARS-CoV-2), a także że osoby, z którymi zamieszkuję nie przebywają lub nie przebywały na 

przymusowej kwarantannie czy izolacji. 

 

2. Mój stan zdrowia jest dobry i nie występują u mnie objawy typowe dla zakażenia 

koronawirusem (podwyższona temperatura, kaszel, wymioty, itp.) Zobowiązuje się do 

codziennego mierzenia temperatury w celu możliwości  uczestniczenia w zajęciach. Stosuje 

środki ochrony osobistej (zasłonięty nos, usta, zdezynfekowane dłonie lub założone rękawiczki 

ochronne).  

 

3. Jestem świadomy, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich 

uczestników w placówce  wraz z opiekunami oraz ich rodziny. 

 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż pracownicy placówki są uprawnieni do niewpuszczenia mnie  

na teren placówki w przypadku objawów chorobowych. 

 

5. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury przez wyznaczoną osobę przy 

wejściu do placówki oraz w przypadku wystąpienia niepokojących  objawów chorobowych. 

 

6. Mając na uwadze istniejące ryzyko zakażenia się w placówce koronawirusem  oświadczam, 

iż ryzyko jest mi znane. Ponoszę pełną odpowiedzialność za decyzję związaną z udziałem w 

zajęciach i jej ewentualnymi skutkami. 

7. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w 

przypadku zarażenia COVID-19. 

 

8. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z procedurą ŚDS i szczególnymi zasadami działalności 

placówki w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19 i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię kierownika 

placówki. 

 

                                                                      ...................................................................... 

 

 
                                                                                       czytelny  podpis uczestnika zajęć  

  



……………….., dnia …………… 2020 r. 

 

 

. 

................................................................................. 

Imię i nazwisko uczestnika 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                    OŚWIADCZENIE 

 

 

 Ja, niżej podpisany(a)..............................................................................niniejszym 

oświadczam, że: 

 

1. W związku z istniejącym zagrożeniem zakażeniem SARS-CoV-2, zamierzam pozostać 

w miejscu zamieszkania.  

2. Wyrażam zgodę na dostarczanie przez pracowników ŚDS                                              

art. plastyczno – dydaktycznych, jak również wg. zgłoszonych potrzeb                            

art. spożywczych lub lekarstw. 

3. Taka forma zajęć będzie trwała do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................................. 

                                                                 Podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………….., dnia …………… 2020 r. 

 

 

. 

................................................................................. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

 ................................................................................. 

Imię i nazwisko uczestnika 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                    OŚWIADCZENIE 

 

 

 Ja, niżej podpisany(a)..............................................................................niniejszym 

oświadczam, że: 

 

1. W związku z istniejącym zagrożeniem zakażeniem SARS-CoV-2, mój 

syn/córka/podopieczny pozostanie w miejscu zamieszkania. 

2. Wyrażam zgodę na dostarczanie przez pracowników ŚDS                                                       

art. plastyczno – dydaktycznych, jak również wg. zgłoszonych potrzeb                                  

art. spożywczych lub lekarstw. 

3. Taka forma zajęć będzie trwała do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ................................................................................. 

                                                                                    Podpis rodzica/opiekuna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do  Procedur postępowania  

w Środowiskowym  

Domu Samopomocy w Osieku 

 w trakcie trwania   

Pandemii  

Koronawirusa 

 SARS-CoV-2 

GRAFIK DEZYNFEKCJI SZCZEGÓŁOWEJ – co 2 h  

klamki, poręcze, klamki w oknach i parapety, blaty, oparcia krzeseł, komórki, klawiatury, myszki, nożyczki, długopisy, 

ołówki, drobny sprzęt terapeutyczny m.in. wyciskarki; uchwyt na papier, umywalka z kranem, pojemnik na mydło, 

pojemnik na ZZ, deska sedesowa, spłuczka, włącznik światła 
 

POMIESZCZENIE ………………………. 

 

Data  Godzina Podpis Godzina Podpis Godzina Podpis Godzina Podpis Uwagi 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

GRAFIK DEZYNFEKCJI OGÓLNEJ – 1 raz dziennie 

podłoga, obszar wokół zlewów i toalet, toaleta, prysznic/wanna  z kranami, zlewy z kranami, drzwi z dwóch stron, 

klamki,  krzesła, stoły, powierzchnie szaf , uchwyty, poręcze, blaty, półki, listwy przy podłodze lub na ścianach itp. 
 

POMIESZCZENIE ………………………. 

 

Data  Godzina Podpis Godzina Podpis Godzina Podpis Godzina Podpis Uwagi 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 



GRAFIK WIETRZENIA SALI – co 1 h 

Data  Godz.  Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Godz. Podpis Uwagi 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 


