
 

 

Procedury dotyczące działalności Klubu Seniora Senior+ w związku z przeciwdziałaniem szerzenia się 

zakażeń SARS-CoV-2 

  

 

§ 1  

Procedury ogólne 

1. Na terenie  Klubu Seniora SENIOR+ zwanego dalej „Klubem” mogą przebywać wyłącznie osoby, 

których obecność jest konieczna dla zapewnienia ciągłości placówki (personel, uczestnicy). 

Pozostałym osobom zalecany jest kontakt telefoniczny. Umieszczenie informacji przed wejściem  

do budynku. 

2. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji (zawarte w procedurach szczegółowych) 

3. Bezwzględne stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektowa Sanitarnego i poniższych 

procedur. Świadomość uczestników i personelu o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad 

higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.  

4. Monitorowanie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń dotyczących epidemii SARS-CoV-2,  

w tym zasad bezpiecznego postępowania, a także aktualnych przepisów prawa przed dyrektora 

placówki i pracowników. 

5. Zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych. 

6. Każdy uczestnik, pracownik Klubu winem zapoznać się z zasadami dotyczącymi działalności Klubu 

w związku z przeciwdziałaniem szerzenia się zakażeń SARS-CoV-2 i złożyć stosowne oświadczenie 

o zapoznaniu się z tymi zasadami.  

 

§ 2  

Procedury dotyczące możliwości przebywania na terenie placówki, uczestnictwa w zajęciach 

 i monitorowania stanu zdrowia 

1. Do Klubu mogą przychodzić tylko osoby zdrowe. W sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących 

objawów choroby zakaźnej, lub po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub 

kwarantannowaną. Osoby które w ciągu 14 dni miały kontakt z osobą, u której potwierdzono lub 

podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących 

objawy infekcji dróg oddechowych powinny pozostać w domu. 

2. Uczestnicy i personel zobowiązani są obserwować swój stan zdrowia. W placówce personel 

monitoruje bieżącą sytuację zgodnie z wytycznymi i prowadzi stosowną dokumentację. 

3. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników i personelu, 

po uprzednim uzyskaniu ich pisemnej zgody, a także dezynfekcja rąk przy wejściu na teren 

placówki. Uczestnicy oraz personel zobligowani są do kontroli temperatury ciała również przed 

wyjściem z domu.  

4. Dopuszczalna temperatura ciała pozwalająca na uczestnictwo w zajęciach przez uczestników  

i prowadzenie czynności zawodowych przez pracowników to 37.5 ° C.  

5. Osoby winne złożyć oświadczenie – zgodę przed pomiarem temperatury. W przypadku odmowy 

złożenia stosowanego oświadczenia, osoba nie może przebywać na terenie Ośrodka.  Pomiar 

temperatury jest odnotowany na karcie pomiarów.  

 

§ 3  

Procedury dotyczące prowadzenia zajęć 

1. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie. 

2. W miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące treningi/zajęcia oraz 

informowanie uczestników o powodach stosowania tego rozwiązania w sposób dla nich zrozumiały. 

3.  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. 

 

§ 4  



Procedury dotyczące zapewnienia ochrony indywidualnej uczestnikom i pracownikom 

1. Umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk. 

2. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej wszystkim pracownikom (maseczki ochronne, 

przyłbice, rękawiczki jednorazowe, nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, preparaty  

do dezynfekcji rąk) oraz uczestnikom: osłona ust i nosa (maseczki ochronne, przyłbice), preparaty  

do dezynfekcji rąk. Udostępnienie instrukcji prawidłowego ich stosowania i obowiązek stosowania. 

3. Po użyciu środków ochrony indywidualnej jednorazowego użytku, należy je każdorazowo wrzucić 

do, zamykanego, opisanego pojemnika przeznaczonego na zużyte środki ochrony indywidualnej;  

zapewnienie odpowiedniej liczby ww. pojemników. 

4. Umieszczenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego 

mycia rąk,  a przy dozownikach z płynem dezynfekującym do rąk instrukcji skutecznego odkażania 

rąk. 

§ 5  

Procedury dotyczące zachowania szczególnego standardu higieny i czystości w placówce 

1.  Zapewnienie środków czystości w placówce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środków  

do dezynfekcji [np. żele/płyny dezynfekujące na bazie alkoholu (min. 60%) przy wejściu i w każdym 

pomieszczeniu wspólnego użytku. 

2. Wielorazowe naczynia każdorazowo dezynfekowane w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze nie niższej niż 60° C. 

3. Dezynfekcja pomieszczeń sanitarno-higienicznych przez osoby do tego wyznaczone nie rzadziej  

niż 4 razy dziennie. 

4. Regularna dezynfekcja często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia 

wykorzystywanego do zajęć. W szczególności regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, w tym 

klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów, 

powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł. Częste 

wietrzenie pomieszczeń. 

5. Przeprowadzenie  działań dezynfekujących po zakończeniu zajęć przez jedną grupę i przed 

rozpoczęciem zajęć przez kolejną grupę uczestników oraz przed zamknięciem. 

 

§ 6  

Procedury postępowania w przypadku występowania u uczestnika lub pracownika objawów 

zakażenia wirusem  SARS-CoV-2 

1. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2  

w trakcie pobytu w placówce należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby  

od innych osób przebywających w placówce (oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia 

zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony). Następnie należy 

zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji. Rekomenduje się 

kontakt telefoniczny z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną  

i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

2. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe  

i poinformować o objawach. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, 

pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe 

czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową 

stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

  

 

 


