UWAGA!
Informacja
dla
Rodziców/Opiekunów
i Uczestników ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W KUTNIE

Od dnia 01.czerwca 2020r. Ośrodek wznawia
działalność.
Zapraszamy w godz. 10.00 – 14.00 na zajęcia
Uczestników z grupy A i B.
Szczegółowe zasady w Procedurze zapobiegania zakażeniu
koronawirusem COVID-19 w ŚDS w Kutnie (pełny tekst poniżej).

Ewa Głodek – dyrektor

PROCEDURY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM COVID-19
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W KUTNIE
W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARC-CoV-2 wprowadzone zostają w ŚDS w Kutnie
następujące zasady w zakresie warunków sanitarnych:
I. ZASADY OGÓLNE
1. Zakaz wstępu na teren ŚDS w Kutnie osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia
ciągłości działalności.
2. Każdy Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wypełnić ankietę wstępnej kwalifikacji
przed pierwszorazowym przyjściem do placówki.
3. Wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej obowiązuje również pracowników ŚDS w Kutnie.
4. W zajęciach nie mogą brać udziału uczestnicy oraz kadra terapeutyczna w sytuacji stwierdzenia
u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej , po kontakcie z osobą chorą, zakażoną , izolowaną
lub w kwarantannie a także wszystkie osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych.
5. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i kadry, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów
zakażenia dróg oddechowych.
6. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy zostają zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej
(maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby ) oraz zapoznani z instrukcją prawidłowego
ich stosowania.
7. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników, kadry
i dostawców po uprzednim uzyskaniu ich zgody a także dezynfekcja rąk przed wejściem na teren
placówki.
8. Obowiązuje zakaz noszenia biżuterii na rękach poniżej łokcia podczas pracy (nie można nosić
żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itd., gdyż utrudniają prawidłowe umycie, dezynfekcję
rąk).
9. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z opiekunami uczestników.
10. Obowiązuje używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie
uczestników o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości
psychofizycznych,
11. Obowiązuje regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia
wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: − regularne czyszczenie powierzchni
wspólnych np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji. −
dezynfekowanie powierzchni dotykowych: biurka i stolików/ławek, klawiatury i myszki, włączników
świateł. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika
(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez
uczestnika lub drugą grupę uczestników.

12. Regularne wietrzenie pomieszczeń.
13. Informowanie uczestników o ryzyku jakie niesie nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek
Głównego inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
14. W przypadku stwierdzenia u uczestnika podejrzenia zarażenia się wirusem, niezwłoczne podjęcie
kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób
przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do
kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz kontakt telefoniczny z powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną
(izolatorium – pokój pielęgniarki).
15. W przypadku podejrzenia zarażenia uczestnika/pracownika koronowirusem, należy ustalić obszar,
w którym poruszał się oraz przebywał i przeprowadzić rutynowe sprzątanie i zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika, powinien on poinformować
o tym przełożonego, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
17. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy
wstrzymać przyjmowanie uczestników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
18. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatorium pokój pielęgniarki).
19. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa.
20. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

II. ZASADY W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ
1. Obowiązuje ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z
uczestnikiem od kadry prowadzącej te zajęcia.
2. Ustalenie liczby uczestników zajęć, których rodzice deklarują udział w zajęciach w celu
opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć.
3. Podział uczestników na małe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi terapeutami.
4. Ograniczenie treningów grupowych na rzecz treningów indywidualnych oraz prowadzenie
zajęć w małych grupach o stałym składzie, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktu między
grupami.
5. W ramach prowadzonych treningów rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej
obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania
właściwej higieny osobistej i otoczenia oraz dystansu społecznego.
6. Rezygnacja z treningu kulinarnego. Zapewnienie uczestnikom gorącego posiłku w formie
cateringu.
7. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na
jednego uczestnika zajęć i terapeutę prowadzącego zajęcia .
8. Zaleca się często myć ręce (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie
alkoholu (min. 60%).
9. Zaleca się regularnie myć lub dezynfekować sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki,
włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub
środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
10. Zaleca się informowanie uczestników, w sposób dostosowany do ich możliwości/potrzeb w
zakresie unikania dotykania oczu, nosa i ust.
11. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu
potrzeb uczestników.
12. Pracownia, w której przebywają uczestnicy powinna być przynajmniej raz na godzinę
wietrzona.
13. Informowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów
wskazujących za wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu
i skorzystanie z teleporady medycznej.
14. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt
z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
15. Terapeuta pracujący bezpośrednio z danym uczestnikiem uzgadnia szybką ścieżkę
komunikacji z rodzicami/opiekunami uczestnika w przypadku jego złego samopoczucia.
16. Każdy uczestnik, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zmierzyć temperaturę sobie
i podopiecznemu przed wyjściem z domu.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS POBYTU W ŚDS W KUTNIE.
Od dnia 01.czerwca 2020r. ŚDS jest czynny od godz.08.00 do 15.00.
Zajęcia dla uczestników odbywają się w godz. od 10.00 do 14.00
1. Uczestnik wchodzi do ośrodka bez opiekuna.
2. Po wejściu uczestnicy zdejmują maseczki jednorazowe (jeśli byli w nie wyposażeni) i wrzucają
do specjalnie przygotowanego pojemnika. W przypadku, gdy uczestnik posiada maseczkę
wielorazowego użytku pozostawia ją w szatni w swojej torebce.
3. Następnie odbywa się pomiar temperatury (zapis na indywidualnej karcie uczestnika)
i dezynfekcja rąk.
4. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia przez pielęgniarkę uczestnik przechodzi do szatni, gdzie
samodzielnie przebiera się i pozostawia w szafce wszystkie rzeczy osobiste tj. telefon,
torebkę itp.
5. Z szatni uczestnik przechodzi do łazienki gdzie pod nadzorem pielęgniarki myje dokładnie
ręce.
6. Po umyciu rąk pod opieką terapeuty uczestnik przechodzi do wskazanej pracowni.
7. Pracownicy przebywający w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami będą wyposażeni w
środki ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki i ew. fartuchy.
8. Na czas prowadzenia zajęć szatnia będzie zamknięta.
9. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
10. Zakaz opuszczania ośrodka w trakcie zajęć (wyjście do sklepu czy palenie papierosów).
11. Posiłek w formie cateringu (jednorazowe pojemniki i sztućce) będzie spożywany ok.
godz.13.30 w świetlicy , która została odpowiednio przygotowana z zachowaniem dystansu.
12. Naczynia jednorazowe po posiłku będą wrzucane do specjalnie przygotowanego pojemnika.
13. Po posiłku w świetlicy będzie przeprowadzona dezynfekcja.
14. Zajęcia będą się odbywać w małych grupach (2 osoby + terapeuta) w tej samej pracowni.
15. Pracownie w trakcie zajęć będą wietrzone i dezynfekowane.
16. Wszystkie pomoce dydaktyczne będą dezynfekowane po każdych zajęciach.
17. Uczestnicy przychodzą na zajęcia punktualnie.
18. W celu przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji rąk uczestnicy przychodzą bez biżuterii
i zegarków.
19. W związku z tym, iż do odwołania kuchnia ŚDS będzie zamknięta uczestnicy przychodzą
wyposażeni w napoje lub wodę butelkowaną, która przed wniesieniem do pracowni będzie
dezynfekowana.
20. Pracownik, który zaobserwuje niepokojące objawy chorobowe u uczestnika niezwłocznie
informuje pielęgniarkę. Uczestnik zostanie odizolowany od grupy, wyposażony w maseczkę
ochronną a następnie zostaje powiadomiony rodzic/ opiekun oraz w razie potrzeby Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna. Dalsze postępowanie zgodnie z zaleceniami Inspektora
Sanitarnego.
21. w związku ze wznowieniem zajęć gimnastycznych prosimy o wyposażenie uczestników w
stroje gimnastyczne.
22. Wszyscy przebywający na terenie ŚDS zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu
(2 m).
23. Uczestnicy powinni być wyposażeni w maseczki na powrót do domów.

24. Przed wyjściem z ośrodka uczestnik myje dokładnie ręce, przechodzi pomiar temperatury
(zapis na karcie indywidualnej uczestnika)i wyposażony w maseczkę opuszcza ŚDS.
25. Pracownicy po skończonych zajęciach dezynfekują pracownie i sprzęt a zużyte maseczki
i rękawiczki wrzucają do specjalnie oznakowanych pojemników.
26. Po zakończonych zajęciach punktualnie o godz. 14.00 uczestnik jest odbierany z ośrodka lub
wychodzi sam.

U W A G A!
Do ŚDS przychodzą uczestnicy zdrowi, bez objawów infekcji dróg oddechowych.

Załączniki:
1. Ankieta wstępnej kwalifikacji.
2. Oświadczenie wyrażające zgodę na pomiar temperatury.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
Imię i Nazwisko uczestnika ...............................................................................................................................................
Numer telefonu do kontaktu ................................................................................... ..............................................
1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników, za
granicą w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie na stronie
www.gis.gov.pl)
Tak
Nie
2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono
zakażeniewirusem SARS CoV-2?
Tak
Nie
3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w
rejonachtransmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)
Tak
Nie
4. Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem
epidemiologicznym (kwarantanna)?
Tak
Nie
5. Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka,
kaszel,katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?
Tak
Nie

6. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogośz
domowników?
Tak
Nie

W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zarażenie COVID19 zobowiązuję się do
natychmiastowego poinformowania placówkę i pozostania w domu
…………………………………………….
(data i podpis)
• Niepotrzebne skreślić

Oświadczenie wyrażające zgodę na pomiar temperatury

.................................................................
imię i nazwisko rodzica
.................................................................
numer telefonu kontaktowego

Niniejszym wyrażam zgodę, na pomiar temperatury ciała mojego dziecka

...............................................................................................
imię i nazwisko dziecka
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Procedury zapobiegania zakażeniu koronawirusem Covid19
w ŚDS w Kutnie”, przyjmuję do wiadomości treści w niej zawarte i zobowiązuję się do przestrzegania jej
zapisów.

................................................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

