
REŻIM SANITARNY 

Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością 

obowiązujący od 25 maja 2020 roku 

1. Do Ośrodka mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na 

możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów: 

 podwyższonej temperatury ciała  

 wymiotów lub biegunki 

 nagłych niealergicznych zmian skórnych 

 kaszlu, kataru, które występują  z przyczyn nieznanych i nagłych 

UWAGA: Osoby z alergią, astmą lub innymi stałymi problemami tego typu, bez 

podłoża wirusowego czy bakteryjnego mogą być proszone o potwierdzenie 

informacją od lekarza, iż objawy te nie stanowią możliwego źródła zakażeń.  

 zawrotów głowy  

 bólów mięśniowych o nieznanej etiologii 

 bólu gardła, ucha, zatok 

 powiększonych węzłów chłonnych 

należy pozostać w domu, nie przychodzić do pracy / na zajęcia i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej. 

2. Obowiązuje nakaz przestrzegania Procedury wejścia/wyjścia (załącznik nr 1). 

3. Obowiązuje zakaz wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest 

konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki. 

4. Zabrania się przynoszenia do Ośrodka przedmiotów pochodzących z domu. 



5. Pracownik Ośrodka może zadzwonić po rodzica/opiekuna prawnego, jeśli jego zdaniem 

stan zdrowia uczestnika jest nieodpowiedni do przebywania w placówce. W takiej 

sytuacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru 

dziecka/podopiecznego. 

6. Obowiązuje nakaz stosowania przez osoby prowadzące zajęcia osłony ust i nosa oraz 

informowania uczestników o powodach stosowania tego rozwiązania. 

7. Obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej przy czynnościach 

pielęgnacyjnych w stosunku do uczestników. 

8. Po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je 

każdorazowo wrzucić do dedykowanego, oznakowanego pojemnika znajdującego się w 

korytarzu w oznaczonym miejscu. 

9. Obowiązkowa dezynfekcja pomieszczeń, toalet i sprzętów w Ośrodku odbywać się 

będzie zgodnie z Procedurą obowiązkowej dezynfekcji pomieszczeń, toalet i sprzętów 

(Załącznik nr 2).  

10. Obowiązuje zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach 

ogólnodostępnych. 

11. Obowiązuje zakaz przynoszenia posiłków wymagających przechowywania w lodówce 

lub podgrzewania. 

12. W trakcie posiłku: 

 obowiązuje ścisła zasada zajmowania miejsc przy stole – uczestnik  ma 

obowiązek zająć przygotowane i wyznaczone miejsce 

 obowiązuje zakaz dzielenia się jedzeniem i napojami 

 obowiązuje zakaz współdzielenia tych samych kubków, talerzy i sztućców 

13. Obowiązuje zasada pozostawienia otwartych drzwi i okien oraz włączonych włączników 

światła. 



14. Do higieny rąk stosuje się wyłącznie ręczniki papierowe oraz mydło w płynie. 

15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-

2 osoba jest izolowana w wyznaczonym do tego miejscu (pokój socjalny). Osoba ma 

obowiązek założyć osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan zdrowia i 

możliwości psychoruchowe. Należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do 

kontaktu o zaistniałej sytuacji.  

 

Spis załączników: 

Załącznik nr 1 Procedura wejścia/wyjścia 

Załącznik nr 2 Procedura obowiązkowej dezynfekcji pomieszczeń, toalet i sprzętów 

  



Załącznik nr 1 

 PROCEDURA WEJŚCIA/WYJŚCIA  

do Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością 

1. Uczestnicy mogą przychodzić do Ośrodka od godziny 9.00, wychodzić o godzinie 14.30. 

2. Zabrania się rodzicom, opiekunom prawnym, asystentom oraz pozostałym osobom 

trzecim przebywania na terenie Ośrodka dłużej niż to jest konieczne. 

3. Do Ośrodka wchodzimy pojedynczo jednym wejściem – od strony ulicy Majewskiego. 

Jeśli przed placówką jest więcej osób należy zachować odstępy w kolejce do wejścia 

min. 2 m od siebie. 

4. Po wejściu do Ośrodka obowiązuje: 

 pomiar temperatury i wstępna ocena stanu zdrowia  

 dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym i/lub umycie mydłem i ciepłą wodą 

UWAGA: Osoby z temperaturą powyżej 37.5 lub z objawami przeziębienia/grypy będą 

bezwzględnie odsyłane do domu. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni jeśli zdecydują, że dziecko/podopieczny korzysta ze 

środka ochrony indywidualnej w postaci maseczki zobowiązani są do wyposażenia 

dziecka/podopiecznego w czystą maseczkę lub inną osłonę ust i nosa,  którą może 

założyć w drodze do i z Ośrodka.  

6. Zabrania się spontanicznego przychodzenia lub wychodzenia z Ośrodka, w tym 

wychodzenia na przy ośrodkowy skwerek bez poinformowania o tym pracownika 

Ośrodka. 

 

 



Załącznik nr 2 

PROCEDURA OBOWIĄZKOWEJ DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ, TOALET  

I SPRZĘTÓW 

1. Obowiązkowa dezynfekcja pomieszczeń, toalet i sprzętów w Ośrodku odbywa się nie 

mniej niż cztery razy dziennie, po każdych zajęciach edukacyjnych, zajęciach w 

pracowniach, konsultacjach indywidualnych i spotkaniach grupowych.  

2. Obowiązkowa dezynfekcja pomieszczeń, toalet i sprzętów w Ośrodku obejmuje w 

szczególności: 

 wietrzenie pomieszczeń  

 czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym klamek drzwi i okien, blatów, oparć 

krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów 

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i 

myszka, włączniki światła 

 sprzątanie i dezynfekcję toalet i uchwytów łazienkowych oraz umywalek  

 dezynfekcja sprzętów i przyborów używanych w pracowniach (np. kredki, 

nożyczki, długopisy) 

 mycie naczyń (kubki, talerzyki, sztućce) w zmywarce w temperaturze nie 

mniejszej niż 60°C 

 prania wykorzystanych mopów w pralce w temperaturze nie mniejszej niż 60°C 

3. Do dezynfekcji pomieszczeń, toalet i sprzętów używa się wyłącznie środków do tego 

przeznaczonych. 

4. Pracowników odpowiedzialnych za dezynfekcję wyznacza kierownik Ośrodka, w formie 

grafiku na dany tydzień. Zobowiązuje się uczestników do czynnego udziału w formie 

treningów w pracach porządkowych i dezynfekcji Ośrodka. 

 


