ZARZĄDZENIE NR 15/2020
Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie organizacji zajęć stałych w stanie epidemii COVID-19.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Wytycznych
przeciwepidemicznych GIS z dnia 6 sierpnia 2020 r., zarządzam co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 1.09.2020 r. rozpoczyna się realizację wszystkich zajęć stałych w PMDK na
warunkach
organizacyjnych
i
sanitarnych
określonych
w
wytycznych
przeciwepidemicznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego.
2. PMDK organizuje zajęcia dla wychowanków, którzy dostali się na zajęcia w procesie
rekrutacyjnym.
3. PMDK będzie otwarty od poniedziałku do niedzieli.
§ 2.
Szczegółowe procedury dotyczące organizacji zajęć w czasie stanu epidemii w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 2 z dnia 23 marca 2020 r. oraz zarządzenie nr 8 z dnia 18 maja 2020 r.
§ 4.
1. O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor PMDK będzie informował na bieżąco.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15 /2020

PROCEDURY DOTYCZĄCE
ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE STANU EPIDEMII COVID-19
W POWIATOWYM MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W OTWOCKU
I. Postanowienia ogólne
1. Do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury (PMDK) może przychodzić tylko:
1) wychowanek/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych,
2) wychowanek/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Wychowanek może być przyprowadzany do PMDK i z niej odbierany przez opiekunów
bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
3. Przez objawy chorobowe należy rozumieć:
1) podwyższoną temperaturę ciała,
2) ból głowy i mięśni,
3) ból gardła,
4) kaszel,
5) duszności i problemy z oddychaniem,
6) uczucie wyczerpania,
7) brak apetytu.
4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do PMDK osoby z zewnątrz, należy zachować
dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
1) zachowanie 1,5 m dystansu,
2) zakrycie nosa i ust,
3) obowiązkowa dezynfekcja rąk płynem dostępnym przy każdym wejściu na teren
placówki,
4) ograniczenie przemieszczania się po placówce,
5) ograniczony kontakt z pracownikami PMDK.
5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie placówki osób z zewnątrz z
objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.
6. Harmonogram zajęć ułożony będzie tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się dzieci
w holu i na korytarzach placówki.
7. Wychowanek przychodzi na zajęcia bezpośrednio przed zajęciami.
8. Wychowanek opuszcza budynek PMDK bezpośrednio po zakończeniu zajęć.
9. Wychowankowie wchodzą do placówki tylko wyznaczonym wejściem:
1) siatkówka, gry i zabawy ruchowe – bezpośrednio do sali sportowej (od strony
boiska),

2) zajęcia wokalne, modelarskie, koło logicznego myślenia, szachy (p. A. Dzik),
język angielski – wejście od strony boiska do koszykówki,
3) teatr tańca, Varsovia, szachy (p. A. Dobrowolski), zajęcia teatralne, zajęcia
taneczne – wejście ewakuacyjne przy siłowni,
4) zajęcia plastyczne – wejście główne.
10. Rodzice uczestników zajęć nie będą mogli wchodzić do budynku placówki. Wszelki
kontakt z rodzicami odbywać się będzie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
11. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami
zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę
możliwości, stosowane będą rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
II. Higiena i dezynfekcja
1. Wszyscy wychowankowie i pracownicy PMDK zobowiązani są do przestrzegania
najwyższych standardów higienicznych tj.:
1) częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do placówki, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,
2) ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i
nosa.
2. Sale dydaktyczne oraz części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę
lekcyjną.
3. Ze względów sanitarnych w PMDK nie działa źródełko wody pitnej (“poidełko”).
4. Obowiązkowe jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych. Nie ma
obowiązku zakrywania nosa i ust na zajęciach.
5. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wszystkich wejściach i w każdej sali
edukacyjnej.
6. Placówka wyposażona jest w bezdotykowy termometr.
7. Na terenie PMDK przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w
tym utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i
włączników.
8. W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk zamieszczone zostały instrukcje.
9. Przy wejściu głównym PMDK znajduje się pojemnik do wyrzucania maseczek i
rękawiczek jednorazowych.
10. Z sali, w której przebywają wychowankowie, usunięte zostały przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie
czyszczone lub dezynfekowane.
III. Organizacja pracy PMDK
1. Unika się organizowania większych skupisk wychowanków w jednym pomieszczeniu,

2. Wychowanek posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku lub w plecaku. Dodatkowe informacje zostaną podane przez nauczyciela.
3. Wychowankowie nie udostępniają innym osobom swoich przyborów.
4. Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do PMDK zbędnych przedmiotów.
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka
1. Jeżeli wychowanek przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w sali
207. Wychowanek znajduje się pod opieką pracownika placówki wyznaczonego przez
dyrektora. Dystans między wychowankiem, a pracownikiem PMDK musi wynosić min.
2 m odległości.
2. Wychowankowi należy zmierzyć temperaturę ciała:
1) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy
(powiadomić rodziców wychowanka w celu ustalenia sposobu odebrania go z
placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
2) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C37,9°C – należy powiadomić rodziców wychowanka i ustalić ewentualną
konieczność sposobu odebrania z PMDK.
3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u
wychowanka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania.
4. Rodzic po odebraniu z placówki wychowanka z objawami chorobowymi, ma
obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku konsultacji lekarskiej.
5. Dyrektor placówki informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia wychowanka.
6. Rodzice dzieci z grupy wychowanka, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie
informowani są o zaistniałej sytuacji.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek należy bezzwłocznie poddać
gruntownemu sprzątaniu.
8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ
prowadzący o zaistniałej sytuacji.
9. Dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej
lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika PMDK
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka,
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni
niezwłocznie informuje o tym dyrektora placówki, który podejmuje następujące
działania:
1) kieruje pracownika, do sali 207 (unikając kontaktu z innymi osobami),
2) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i
zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
3) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

2.
3.
4.
5.
6.

7.

4) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie
informuje dyrektora placówki.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać
gruntownemu sprzątaniu.
Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie
uzasadnionej potrzeby.
Pracownicy z objawami choroby CVOVID-19, nie mogą przychodzić do pracy.
Dyrektor informuje Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o
zaistniałej sytuacji.
Dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej
lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

VI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej
sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii
sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zmianie modelu kształcenia lub innych
środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/wychowanka informuje
organ prowadzący i kuratora oświaty
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor placówki zobowiązany
jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej
lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części
pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba
VII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy
powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku.
1) infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,
2) Powiatowa
Stacja
Sanitarno
Epidemiologiczna
w
Otwocku
779 48 33/779 26 63 (7:30 – 15:00)
3) adres e-mail: otwock@psse.waw.pl
2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się

PMDK strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji
Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Załącznik nr 1 do Procedur dotyczących
organizacji zajęć w Powiatowym Młodzieżowym
Domu Kultury w czasie stanu pandemii

OŚWIADCZENIE RODZICA
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Procedur dotyczących organizacji zajęć w
Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w czasie stanu pandemii i zobowiązuję się do jej
przestrzegania.
2. Oświadczam, że moje dziecko:
1) w dniu rozpoczęcia zajęć jest zdrowe i nie posiada infekcji oraz objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną;
2) nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie koronawirusem w okresie 14 dni przez rozpoczęciem
wypoczynku;
3) jest przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa
związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych
zasad higieny podczas pandemii koronawirusa.
3. Oświadczam, że osoby odprowadzające moje dziecko do PMDK są zdrowe, bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z PMDK w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). Jeśli dziecko nie
będzie odbierane przez rodziców, należy dostarczyć do PMDK wypełnione Upoważnienie do
odbioru dziecka.
Numery telefonów do szybkiego kontaktu: ……………………………………………
(gwarancja odebrania telefonu w trakcie pobytu dziecka na zajęciach).
5. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka
nie zostanie ono w danym dniu przyjęte do placówki.
6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie
zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w PMDK.
7. Zobowiązuję się do poinformowania PMDK o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej
odnośnie choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
….……….……………………………….
podpisy obydwojga rodziców/opiekunów

Upoważnienie do odbioru dziecka

Upoważniam:
Panią/Pana ……………………………………………………………….
legitymującą/cego się dowodem osobistym …………………………
zamieszkałą/łego …………………………………………………………………
telefon kontaktowy …………………………………………………………….
do odbioru z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. M. E. Andriollego w Otwocku
mojego dziecka …………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że osoba upoważniona do odbioru dziecka, przejmuje
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo z momentem wydania dziecka tej osobie.

………………………………………………..
Otwock, dn., podpis rodzica
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. M. E.
Andriollego w Otwocku, z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 10, 05 – 400 Otwock.
2.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszelkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@perfectinfo.pl.
3.
Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka i będą
przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko z PMDK, na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4.
Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres roku szkolnego 2020/2021, a następnie
trwale niszczone.
5.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych.
6.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie w wymogami
Rozporządzenia.
7.
Nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani państw trzecich.

