
  

Procedura bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania 

Ośrodka Wodnego MDK w Morzyczynie 

w czasie trwania stanu epidemii, 

dotycząca  zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 

od dnia 22.06.2020 r. 

 
 

 

Procedura opracowana w oparciu o przepisy: 

 
ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. 

(http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000079201.pdf)  zgodnie z którym dopuszcza się 

prowadzenie zajęć:  
 

 - przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych                                     

i motorowodnych lub rekreacji, przy czym z jednego sprzętu (w tym kajaka, łódki, rowerka 

wodnego, motorówki, skutera wodnego) mogą korzystać w tym samym czasie nie więcej niż         

2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie. 

 
 

I Cele procedury 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników oraz pracowników 

placówki, w trakcie prowadzonych zajęć żeglarskich na OW w Morzyczynie. 

 

II Kogo dotyczy procedura (zakres procedury) 

Niniejsza procedura dotyczy : 

- wszystkich pracowników Ośrodka Wodnego w Morzyczynie świadczących pracę na terenie 

placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19, 

- rodziców, prawnych opiekunów,  

- uczestników zajęć. 

 

III Organizacja zajęć w sezonie żeglarskim na OW w Morzyczynie 
1. Od 22 czerwca 2020 r. uczestnicy mogą brać udział w zajęciach żeglarskich   na  

Ośrodku Wodnym w Morzyczynie. 

2. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich osób niepełnoletnich 

będzie zależało od decyzji  rodziców dzieci i młodzieży.  

3. W celu korzystania z zajęć na ośrodku rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku – 

załącznik  nr 1 oraz oświadczenia - załącznik nr 2 
4. Z jednej łódki czy kajaka będą korzystać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby 

(wyjątek dla osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie np. rodzice              

z dziećmi wtedy limit 2 osób nie obowiązuje). Pracownik ośrodka : 
    - weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu, 

    - zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk               

i    sprzętu,  
   - dezynfekuje urządzenia i sprzęt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających, 

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000079201.pdf


   - zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami   

 korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami 

korzystających, 
  -  wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła   

 sanitarnego (poza toaletą). 

5. Na jednostkach turystycznych ( np. typu Omega ) mogą pływać maksymalnie 4 osoby    

( w tym instruktor ) 
6.   Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć. 

7. Nauczyciel za zgodą dyrektora ustala nowy harmonogram zajęć z uwzględnieniem  

przerw. 

8. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren ośrodka  (np. spacer do parku). 

9. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów  

(zabawek, tabletów) 

10. Na Ośrodku Wodnym nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa – zarówno przez 

uczestników, jak  i nauczycieli, opiekunów. Nie ma jednak przeszkód, aby skorzystać  

z takiej formy  zabezpieczenia. Nauczyciele i inni pracownicy ośrodka powinni 

zachowywać dystans   społeczny między sobą, w każdej przestrzeni , wynoszący min. 

1,5 m. 

11.  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników na/z zajęć mają  

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczniów i ich     

rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

12.  Nauczyciele uzgadniają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez podanie   

aktualnych numerów telefonów. 

13.  W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci i młodzież zdrowa, bez objawów  

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Pełnoletni uczestnicy zajęć podlegają 

tym samym zasadom bezpieczeństwa. 

14.  Niepełnoletni uczestnicy na Ośrodek Wodny są przyprowadzani/odbierani przez 

osoby    zdrowe. 

15.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, to uczestnik nie może 

brać  udziału w zajęciach. 

16. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych będzie dokonywany  

pomiar temperatury ciała uczestnika (np. duszności, kaszel, podwyższona temperatura,   

katar ). 

17. Jeżeli u uczestnika pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane      

w  odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 1,5 m  

odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowi 

w  celu pilnego odebrania uczestnika  z ośrodka. 

 

IV Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1.  Przy wejściu głównym zostaną umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,          

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przy wejściu zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez 

osoby  wchodzące na Ośrodek Wodny. 

3. Przy wejściu głównym na ośrodek należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk. 

4. Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane są przez personel placówki zgodnie  

z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji, z uwzględnieniem  czasu 

niezbędnego do wywietrzenia pomieszczeń/przedmiotów, tak aby uczestnicy zajęć nie 

byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 



5. Wszyscy pracownicy Ośrodka Wodnego  oraz uczestnicy są zobowiązani regularnie 

myć   ręce wodą z mydłem. Personel dopilnuje, aby robili to uczestnicy, szczególnie 

po przyjściu na ośrodek i  po skorzystaniu z toalety. 

6. Personel opiekujący się dziećmi i młodzieżą w razie konieczności będzie zaopatrzony                          

w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta       

i nos). 

7. Toalety będą dezynfekowane na bieżąco. 
8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych będą wywieszone informacje z zasadami   

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 
9. Na Ośrodku Wodnym jest wprowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości, dezynfekcji powierzchni  

dotykowych / min. poręczy, klamek i powierzchni płaskich, włączników 

zewnętrznych   i wewnętrznych,  klamek, itp. / załącznik 3 

 

 

V Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem                

lub zachorowania na COVID -19 –osób przebywających na terenie Ośrodka Wodne-

go MDK  w Morzyczynie. 
 

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników oraz pracowników 

Ośrodka Wodnego MDK w Morzyczynie, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia              

u uczestników lub pracownika placówki. 

 

 1. Pomieszczenie na odizolowanie osoby 

a) Na ośrodku  funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby,           

u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 - zwane 

dalej jako „izolatka”. Izolatka mieści się w kempingu nr 2. 
b) Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący 

oraz inne przedmioty jako zabezpieczenie optymalnych warunków oczekiwania na 

opuszczenie placówki.  

c) Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy placówki. 

d) Po każdym użyciu pomieszczenia przez uczestnika lub pracownika ośrodka,                

u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie 

jest  zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich 

środków ochrony osobistej. 

e) Po ekspozycji środka dezynfekującego (zgodnie z zastosowanym środkiem - 

zaleceniami producenta) pomieszczenie należy przewietrzyć. 

 

2. Podejrzenie wystąpienia objawów u uczestnika :  
a) Jeśli uczestnik przejawia niepokojące objawy choroby np. podwyższoną 

temperaturę ciała i niepokojące objawy chorobowe należy niezwłocznie                  

o zaistniałym fakcie powiadomić dyrektora placówki. 

b) Dyrektor powiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania 

dziecka z ośrodka. 

c) Wyznaczony przez dyrektora pracownik  z zastosowaniem niezbędnych środków 

ochrony osobistej przeprowadza dziecko do izolatki oraz zapewnia dziecku 

niezbędną opiekę.  



d) Osoby przebywające w izolatce zachowują między sobą minimum 2 m odległości. 

e) Po wystąpieniu zdarzenia dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona 

powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.  

f) W momencie odbierania odizolowanego uczestnika należy zadbać, aby ono nie 

miało kontaktu z innymi uczestnikami, pracownikami OW lub osobami trzecimi 

znajdującymi się na terenie placówki. 

g) Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z państwowym 

powiatowym inspektorem sanitarnym. 

h) Obszar, w którym poruszało się dziecko poddane jest gruntownemu sprzątaniu            

i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi na OW procedurami i zaleceniami. 

 

 

3. Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika:  
a) Do pracy na OW mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, pracownicy z objawami 

choroby powinni skorzystać z pomocy lekarskiej i stosować się do zaleceń. 

b) Pracownik będący w pracy, a podejrzewający u siebie wystąpienie choroby 

powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując o tym dyrektora placówki. 

c) W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, 

powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna  

d) Po ustaleniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym zostaną 

wdrożone dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

e) Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym czasie w części, w której 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

f) Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami              

i zaleceniami. 

 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników Ośrodka Wodnego                       

w Morzyczynie oraz rodziców/ opiekunów prawnych uczestników poprzez umieszczenie na 

stronie internetowej placówki. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik nr 1 

 

 

 

Wniosek o udział dziecka w zajęciach żeglarskich 

na Ośrodku Wodnym w Morzyczynie 

od dnia …………………….. 

 

 

W  związku  z  uchyleniem  ograniczeń  funkcjonowania  wybranych placówek oświatowych  

w  czasie epidemii  

Wyrażam zgodę  …….………….…………………………………………………………...,….  

                                                                       / nazwisko i imię dziecka/ 

na zajęcia ………………………………………………. od dnia  ……………….…………….   

                                                    / nazwa zajęć / 

Aktualny telefon do matki dziecka …………………………………………………………….. 

Aktualny telefon do ojca dziecka ……………………………………………………………… 

 

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody, aby moje dziecko samodzielnie wracało z zajęć do 

domu. 

 

 

 

                                                                                                         ………………………….                  

                                                                                                                   / podpis rodziców/opiekun / 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

                                         

                                                                               



                                                                                                                                         Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie  

Oświadczam, że jestem świadomy tego, iż przebywanie mojego dziecka w grupie z innymi dziećmi              

i osobami dorosłymi niesie za sobą ryzyko zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 

19. 
 
Jestem świadomy, że określone przewlekłe choroby zwiększają ryzyko zachorowania dziecka. 
 
 
 
Oświadczam, iż dziecko i rodzina dziecka nie jest objęta kwarantanną, nie przebywa pod nadzorem 

epidemiologicznym i nie ma kontaktu z osobami chorymi, objętymi kwarantanną  i nadzorem 

epidemiologicznym. 
 
 
Oświadczam, że dziecko jest zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych. 
 
 
Zobowiązuję się by dziecko nie przynosiło na zajęcia  zbędnych przedmiotów, niekoniecznych do 

zajęć. 
                                                                                                                                                     
 
Zobowiązuję się przyprowadzać i odbierać dziecko z ośrodka  w celu zapewnienia bezpiecznego 

przyprowadzania i odbierania dziecka. 
 
 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu zajęć na OW                 

w Morzyczynie. 
 
 
Wyrażam zgodę na mierzenie dziecku temperatury przy wejściu na ośrodek i w razie potrzeby             

w trakcie zajęć. 
 
 
Zobowiązuję się do zapoznania się z obowiązującymi na OW w Morzyczynie procedurami   
i bezwzględnego ich przestrzegania                                              
 
 
 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  ………………………………                                                                                                    

                                                                                                                                                  / podpis rodziców/opiekunów/ 

                                                                                                                 

 

                                                                                                          

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Harmonogram dezynfekcji i higieny pomieszczeń 

 

1. Uczestnicy wchodzą do zdezynfekowanej, czystej sali. 

2. Dezynfekcji podlegają wszystkie stoły, krzesła, biurko, meble, klamki, włączniki, podłogi. 

3. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godz. 

4. Podłogi czyszczone są wodą o temperaturze minimum 60 C z dopuszczalnymi środkami 

czystości. 

5. Klamki, włączniki, dezynfekowane są nie rzadziej niż 4 razy w ciągu dnia.  

6. Po zakończeniu zajęć, wyznaczona osoba sprząta sale, łazienki, dezynfekuje powierzchnie 

dotykowe / m.in. poręcze,  powierzchnie płaskie, w tym stoły, krzesła, parapety, 

włączniki, klamki wewnętrzne i zewnętrzne, itp./ 

7. Rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń dokumentuje się w tabeli. 

 

Lp. Data Godzina Podpis 

pracownika 

Uwagi! 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


