PROCEDURY DZIAŁANIA
Z uwagi na pandemię wirusa wywołującego chorobę COVID-19
dla pracowników i uczestników zajęć
w Klubie Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kwadrat”
w Zabrzu przy ul. Ślęczka 8

Procedura ogólna bezpieczeństwa w Klubie „Kwadrat” ZSM
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Zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Na teren klubu uczestnicy wchodzą i wychodzą zgodnie z planem zajęć.
W przypadku zajęć dla dzieci, każdorazowo będzie przeprowadzana pogadanka na temat
zachowania zasad bezpieczeństwa związanych z panującą pandemią COVID-19.
Po wejściu na holl Klubu należy zdezynfekować ręce zgodnie z Instrukcją. Z dezynfekcji
rąk zwolnione są dzieci do lat 6, które po przyjściu do Klubu myją ręce wg instrukcji mycia
rąk wodą z mydłem.
W pomieszczeniach Klubu „Kwadrat” ZSM są wywieszone ulotki informujące o zasadach
zapobiegania zakażenia korona wirusem oraz numerami telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej i infolinii NFZ.
Powiatowa Stacja Sanitarna
Oddział Laboratoryjny w Zabrzu
ul. 3-go Maja 64
tel. 32/271-21-35
+48 608 709 951
oraz infolinia NFZ – 800 190 590
Pracownicy Klubu podczas prowadzenia zajęć stosuje indywidualne środki ochrony
osobistej:
o Osłonę na nos i usta lub przyłbicę
o Jednorazowe rękawiczki
o lub ewentualnie regularne dezynfekcje rąk.
Na terenie placówki istnieje możliwość zmierzenia temperatury termometrem
bezdotykowym
Z obowiązku stosowania osłony na usta i nos zwolnione są osoby uczestniczące w zajęciach
przy zachowaniu dystansu społecznego – odległość min. 2m od drugiego uczestnika.
Z toalet należy korzystać w razie naglącej potrzeby.
Minimalna przestrzeń do zajęć pomieszczeniach nie może być mniejsza niż 4m2 na osobę.
Z pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia zostaną usunięte przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
Wszelkie przybory, sprzęty, materiały pomocnicze po każdorazowym wykorzystaniu będą
po zajęciach dezynfekowane.
Systematycznie będą także dezynfekowane powierzchnie dotykowe tj. klamki, włączniki itp.
W przypadku prowadzenia zajęć dla dzieci, uczestnicy nie mogą się wymieniać przyborami,
materiałami itp. Między sobą.
W trakcie zajęć zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych należy ograniczyć aktywność
sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między uczestnikami.
Pracownicy klubu natychmiast reagują na niepokojące objawy chorobowe, w przypadku
dzieci zawiadamiają niezwłocznie o zaistniałej sytuacji Rodziców lub opiekunów.
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W przypadku prowadzenia zajęć i innych, podczas których jest przewidziany poczęstunek
będą stosowane wytyczne zgodnie z GIS
o Niemożność samodzielnego nalewania napojów (w przypadku dzieci będą używane
jednorazowe kubki)
o Niemożność samodzielnego korzystania z bufetu, pater itp.
Napoje są wydawane przez pracownika a poczęstunek dla każdej osoby indywidualnie
przygotowany na osobnym talerzu.
Wszelkie naczynia używane podczas zajęć będą myte w zmywarce (program < 60OC)
Po każdym cyklu zajęć pomieszczenia Klubu będą wietrzone a powierzchnie dotykowe
dezynfekowane.
Należy zapewnić taką organizację pracy, która utrudni spotykanie się uczestników
poszczególnych grup ze sobą (przerwy, różne godziny rozpoczynania zajęć).
Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz stosowanie się do aktualnych wytycznych
wydanych przez GIS.

