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PLAN DZIAŁANIA

OBEJMUJĄCY ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I KONTROLI, POZWALAJĄCE NORMALNIE PRACOWAĆ I
JEDNOCZEŚNIE ZAPOBIEGAĆ MOŻLIWOŚCI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA sars-Cov-2.

1. Pracownicy i dzieci  z objawami nie mogą przebywać na terenie ośrodka KADET-OK. Nakazuje
się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach
 gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów
prawa.

2. Wdraża się  bezdotykowe mierzenie temperatury  u pracowników i gości przy wejściu na
teren ośrodka.

3. Pracownicy i dzieci stojąc w kolejce muszą zachować przynajmniej 1,5-metrowy odstęp. W
przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 38 stopni C) lub wyraźnych
oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dana osoba
nie może zostać wpuszczona na teren ośrodka. W takim przypadku, nakazuje się stosowanie
do zaleceń GIS.

4. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19   poza ośrodkiem  musi zgłosić taki
fakt do pracodawcy.

5. Wprowadzono obowiązek noszenia maseczek przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy
poruszają się po terenie ośrodka - osoba bez maseczki nie może przebywać na terenie
ośrodka.

6. Obowiązek utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metrów pomiędzy pracownikami na
terenie całego obiektu.

7. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:

a. Wprowadzenie różnych godzin posiłków.

b. Ograniczenie liczby miejsc na stołówce, podczas posiłków (odległość 1,5 między
osobami przy stoliku,  2 metry odległości pomiędzy stolikami).

c. Wprowadzono pracę zdalną dla wszystkich stanowisk gdzie jest to możliwie,
ograniczenie do niezbędnego minimum ilości pracowników niezbędnych do
utrzymania operacji.

8. Zawieszono wykonywanie obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych
szkoleń. Wszelkie szkolenia będą  wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie
można przeprowadzać w sposób zdalny.

9. Przekazano pracownikom zalecenia dotyczące częstego mycia rąk i unikania powitań poprzez
podanie ręki.

10. Wdrożono procedury prewencyjnego odkażania, w tym:
- Zdefiniowanie  miejsc (wejścia, główne ciągi komunikacyjne, szatnie, jadalnie) oraz (klamki,
poręcze,  biurka, pulpity, stoły, krzesła)
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PLAN DZIAŁANIA NA OŚRODKU KADET-OK OBEJMUJĄCY ŚRODKI
BEZPIECZEŃSTWA I KONTROLI, POZWALAJĄCE NORMALNIE PRACOWAĆ I JEDNOCZEŚNIE

ZAPOBIEGAĆ ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19

1. Ilość uczestników przebywających jednocześnie na terenie ośrodka została zmniejszona do 1
osoby na 3,5 metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej.

2. Zajęcia programowe odbywają się w następującym trybie:

a. każda grupa wychowawcza ma osobny program i odbywa zajęcia tylko w swoim gronie;

b. zajęcia odbywają się o określonej godzinie i we wskazanym miejscu;

c. wychowawca/instruktor przed przystąpieniem do zajęć każdorazowo informuje
podopiecznych o zasadach bhp i obostrzeniach związanych z Covid-19;

d. po każdych zajęciach następuje dezynfekcja używanego sprzętu i podpisanie
harmonogramu dezynfekcji ze wskazaniem osoby przeprowadzającej dezynfekcję i
godziny jej wykonania.

3. Pierwszego dnia turnusu przy wejściu na teren ośrodka pracownik  mierzy  temperaturę
każdemu z wchodzących przed dopuszczeniem do rejestracji uczestnika oraz nakazuje
dezynfekcję rąk.

4. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji
lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych oraz nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną wirusem
COVID -19  w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku,

5. Osoby przywożące dzieci nie mają wstępu na teren ośrodka (tylko do punktu rejestracji).
6. Każde dziecko, będące uczestnikiem wypoczynku, musi być zaopatrzone w indywidualne osłony

nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku oraz w  jednorazowe rękawiczki ochronne,
7. Każdego dnia turnusu po pobudce (godzina 8.30) następuje bezdotykowy pomiar temperatury

ciała każdego uczestnika oraz pracowników. Wyniki pomiaru są zapisywane i pozostają do wglądu
u kierownika turnusu.

8. Przy wejściu na stołówkę, sale zajęciowe i w pokojach znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

9. KADET-OK zapewnia maseczki jednorazowe, rękawice, środki do dezynfekcji oraz przyłbice dla
kadry.

10. Uczestnicy i pracownicy spożywają posiłki w małych grupach w wyznaczonych miejscach.

11. Obowiązuje zakaz wychodzenia uczestników poza teren ośrodka bez opieki. Wszystkie wyjścia
poza teren ośrodka w celu realizacji zajęć programowych zostały ograniczone do minimum.

12. Zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń, minimum co 2 godziny.

13. Program zajęć został poszerzony o zasady zachowania wszystkich środków bezpieczeństwa dot.
rozprzestrzeniania się COVID-19.

14. Za regularne dezynfekowanie powierzchni użytkowych wspólnych oraz wyposażenie
wykorzystywane do zajęć odpowiada osoba sprzątająca. Dezynfekcja odnotowywana jest w
zeszycie dezynfekcji.

15. W przypadku wykrycia u uczestnika lub pracownika objawów występujących przy Covid-19
(kaszel, duszności, podwyższona temperatura, trudności z oddychaniem), osoba taka zostaje
poddana natychmiastowej izolacji w wyznaczonym do tego pomieszczeniu. Powiadomione zostają
odpowiednie służby i opiekunowie prawni.
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