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PROCEDURA FUNKCJONOWANIA KLUBU „TUPTUŚ” 

w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego 

Celem procedury jest zapewnienie dzieciom i pracownikowi placówki bezpiecz-
nych warunków przebywania w niej oraz ochrony przed rozprzestrzenianiem 
się COVID-19. 

Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu dzieci odpo-
wiada pracownik Klubu. 

I. Organizacja zajęć w klubie: 

1. Od 17.07. 2020 r. dzieci od 7 roku życia  mogą brać udział w zajęciach 
opiekuńczo–wychowawczych prowadzonych w klubie „Tuptuś”. 

2. W grupie może przebywać do 8 dzieci.  

3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 
4 m2 na 1 osobę (dzieci i pracownika klubu). Do przestrzeni tej nie wlicza 
się pomieszczenia kuchni i pomieszczeń pomocniczych (ciągów komuni-
kacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higie-
niczno-sanitarnych). Powierzchnię sali wylicza się z uwzględnieniem me-
bli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 

4. Z sali, w której przebywają dzieci, należy usunąć przedmioty i sprzęty, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

5. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy powinien zostać umyty 
lub zdezynfekowany.  

6. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę przez 10 minut, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. 

7. Zaleca się pobyt dzieci na świeżym powietrzu w obrębie klubu, przy za-
chowaniu dystansu pomiędzy nimi. 

8. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć na świeżym powietrzu powinien 
być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli 
nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

9. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 
dziećmi. 

10. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren klubu (np. spacer do   
parku, kina, basen). 

11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do klubu niepotrzebnych przed-
miotów (np. telefonów komórkowych, zabawek pluszowych) ani spoży-
wać w nim żadnych posiłków. 

12. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym po-
mieszczeniu. 

13. Pracownik klubu i dzieci powinni zachowywać dystans społeczny między 
sobą, w każdej przestrzeni klubu, wynoszący min. 1,5 m. 
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14. Do klubu może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów cho-
robowych sugerujących chorobę zakaźną. 

15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji dziecko nie 
może uczęszczać do klubu. 

16. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbęd-
nego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko 
osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

17. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 
dziecka. 

18. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować 
je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnie-
niem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić ro-
dziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z klubu. 

19. W klubie obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa. Maseczkę dziecku za-
pewniają rodzice/opiekunowie. 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem do klubu należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfe-
kującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz 
obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do 
klubu. 

2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do klubu dezynfeko-
wały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 
oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły 
to dzieci, szczególnie po przyjściu do klubu i po powrocie ze świeżego po-
wietrza, a także po skorzystaniu z toalety. 

4. Należy utrzymywać w czystości salę zajęć, pomieszczenia sanitarno-higie-
niczne, ciągi komunikacyjne. 

5. Należy przeprowadzać dezynfekcję powierzchni dotykowych (np.: poręczy, 
klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włącz-
ników, gier itd.). 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń produ-
centa znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest 
ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowa-
nych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdy-
chanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty  
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 
dezynfekcji rąk – instrukcje. 

8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

9. Zabrania się korzystania z klimatyzacji. 
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10. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powia-
towej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania 
porady. 

 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia objawów choroby 

W przypadku wystąpienia podejrzenia u któregokolwiek z dzieci objawów 
choroby COVID-19 należy: 

a) powiadomić bezpośredniego przełożonego i rodziców/opiekunów 
dziecka, 

b) wyposażyć go w maskę ochronną (o ile nie posiada) oraz odizolować 
od pozostałych osób, 

c) ustalić i sporządzić listę osób, które miały z nim bezpośredni kontakt 
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sani-
tarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ lub 
www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zaka-
żonym, 

d) zgłosić przypadek podejrzenia zachorowania do PSSE Tychy (tel. 
512 370 717) lub na infolinię NFZ nr tel. 800 190 590, 

e) przeprowadzić dezynfekcję pomieszczenia. 
 

IV. Obowiązki pracownika klubu 

Do obowiązków pracownika klubu między innymi należy: 
a) stosowanie się do niniejszych procedur, 
b) przy wejściu do klubu zapewnić osobom korzystającym z klubu do-

stęp do środka dezynfekującego umieszczając go w widocznym miej-
scu i odpowiednio go opisując, 

c) dbałość o to, by w pomieszczeniach klubu, w których spędzają czas 
dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie 
zdezynfekować, 

d) telefoniczne kontaktowanie się z rodzicami lub opiekunami prawnymi 
w przypadku stwierdzenia choroby u dziecka, 

e) dezynfekowanie np.: gier, zabawek i przedmiotów, którymi bawiło się 
dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tej zabawki lub 
przedmiotu, 

f) dezynfekowanie w szczególności: wyłączników, klamek, uchwytów, 
krzeseł, blatów stołów, drzwi wejściowych, zabawek, sprzętu kompu-
terowego, stołu i kijów oraz bil do bilarda, paletek, piłek i stołu do 
tenisa, a także innych gier i przedmiotów z których korzystają dzieci 
(w tym również toalet), 

g) zapewnienie środków czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bez-
pieczne korzystanie z klubu oraz m. in. sprzętu, zabawek, gier znaj-
dujących się w klubie, 

h) stosowanie się do zaleceń wydawanych przez GIS. 


