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Reżim sanitarny w trakcie zajęć warsztatowych w Fundacji Znajdź Cel 

 przed rozpoczęciem zajęć dzieci/młodzież/dorośli poznają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w 
placówce i powód, dla którego zostały wprowadzone; 

 zorganizowany zostanie pokaz właściwego mycia rąk;  

 przy wejściu do pomieszczenia Fundacji umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i wszyscy dorośli 
są zobligowani do korzystania z niego; 

 w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszony jest plakaty z zasadami prawidłowego mycia 
rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk; 

 z sali zajęciowej usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować (np. 
pluszowe zabawki), pozostałe używane sprzęty używane do zajęć są systematycznie dezynfekowane; 

 pomieszczenie Fundacji wietrzone jest co najmniej raz na godzinę, zajęcia odbywają się głównie w 
namiocie z otwartymi ścianami bocznymi gwarantującym swobodny przepływ powietrza; 

 zwracamy dzieciom uwagę, aby często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 
skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu;   

 grupa uczestników zajęć jest stała; 

 ograniczamy przebywanie w placówce osób niezaangażowanych w zajęcia do przyprowadzenia i 
odbioru dziecka z zajęć, bez możliwości pozostawania w sali zajęciowej; 

 prowadzący zajęcia zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, 
ewentualnie przyłbice; 

 monitorowaniu podlegają prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania 
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i 
powierzchni płaskich, w tym blatów; 

 podczas zajęć ograniczana jest rotacja opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi; 

 numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszczone są w łatwo 
dostępnym miejscu; 

 Wyznaczone zostało pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych 

 opiekunowie prawni zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody na pomiar temperatury. 

 

 podczas warsztatów lub spożywania przygotowanych posiłków, obowiązują zasady szczególnej 
ostrożności, np. zalecamy stosowanie fartuchów jednorazowych, rękawic, płynów dezynfekujących do 
czyszczenia powierzchni i sprzętów; 

 spożywanie posiłków i napojów odbywa się w stałej, małej grupie; wielorazowe naczynia i sztućce 
będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60OC; w miarę możliwości 
korzystamy z naczyń jednorazowych; butelki na wodę o pojemności 0,5 dm3 będą podpisywane 
imiennie. 
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