
 
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
W EDUPUNKT W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 

 
§ PRZYPROWADZANIE/ODBIERANIE DZIECI  

Rodzice oraz opiekunowie nie mają wstępu do sal gdzie prowadzone są zajęcia z dziećmi. 
Dzieci są przyprowadzane o wcześniej ustalonej godzinie w wyznaczone wcześniej miejsce na 
terenie centrum kultury, gdzie czekają na dzieci pracownicy eduPunkt. To samo dotyczy 
odbierania dzieci po zajęciach. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci 
do/z zajęć utrzymują dystans społeczny w odniesieniu do trenerów oraz innych dzieci i ich 
rodziców wynoszący min. 2 m przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 
Dzieci nie zabierają ze sobą żadnych niepotrzebnych przedmiotów z domu. W szatni dzieci 
rozbierają się osobno i co drugi boks/wieszak. 
 
Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci na zajęcia są przyprowadzane/odbierane przez osoby 
zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać dziecka na zajęcia. 
 
Proszę zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. Proszę o 
szybkie reagowanie jeśli trener zauważy niepokojące objawy u dziecka i w trybie pilnym 
odebrać dziecko z zajęć. 
 

§ POMIAR TEMPERATURY CIAŁA 
Każdego dnia po przyjściu na zajęcia mierzymy dzieciom temperaturę (pomiar w uchu). Po 
każdym pomiarze termometr jest odkażany. Temperatura jest mierzona każdemu dziecku co 
2 godziny zegarowe. Dzieci z podwyższoną temperaturą lub jakimikolwiek oznakami choroby 
są odsyłane w trybie natychmiastowym do domu po wcześniejszym kontakcie z 
rodzicem/opiekunem i ustaleniem kto odbierze dziecko z zajęć. Temperatura będzie 
mierzona za zgodą rodziców/opiekunów. 
 

§ MASKI  
Każdego dnia dzieci otrzymują maski jednorazowe, w których uczestniczą w zajęciach. 
Otrzymują także woreczki strunowe, do których wsadzają maski po ich użyciu.  
 

§ DEZYNFEKCJA RĄK 
Przy wejściu do sali oraz przy toaletach umieszczony jest płyn wirusobójczy. Przy każdym 
wyjściu lub wejściu do sali/toalety obowiązuje zarówno dzieci jak i naszych pracowników 
dezynfekcja rąk. 
 
 
 



 
 

§ PRZESTRZEŃ DO PRACY  
Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie jest mniejsza niż 4 m2 
na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Dzieci siedzą w ławkach samodzielnie i zachowują cały 
czas dystans od kolegów i trenerów wynoszący min. 1,5 m. Jedna grupa uczniów przebywa w 
wyznaczonej stałej sali. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę. W grupie może 
przebywać do 12 dzieci w szczególnym wypadku można grupę zwiększyć o 2 osoby. 

 
§ DEZYNFEKCJA PRZESTRZENI DO PRACY 

Co 2 godziny klamki, włączniki światła oraz wszystkie pozostałe elementy wspólnego 
wyposażenia są dezynfekowane. Raport z każdej dezynfekcji jest zapisywany na specjalnej 
karcie. W sali nie znajdują się żadne dodatkowe przedmioty nie związane z tematyką 
prowadzonych zajęć. 
 

§ SPRZĘT DO PRACY DLA DZIECI 
Wszystkie dzieci pracują samodzielnie na sprzęcie, który przez cały czas półkolonii będzie 
używany tylko przez jedno i to samo dziecko. Nie ma możliwości pożyczania sobie wzajemnie 
klocków i innych materiałów do pracy. Po zakończonym turnusie, sprzęt jest dezynfekowany. 
 

§ PRACOWNICY 
Trenerzy i inni pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 
wynoszący min. 1,5 m. Wszyscy pracownicy są wyposażeni w indywidualne środki ochrony 
osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 
 

§ POSIŁKI 
Posiłki są zamawiane w firmie Pepenero, biuro@pepenero.pl. PROCEDURY 
BEZPIECZEŃSTWA W FIRMIE PEPENERO W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19 są przekazywane 
każdemu rodzicowi/opiekunowi dziecka. Posiłki są przywożone na miejsce zajęć w osobnych 
jednorazowych pojemnikach wraz z jednorazowymi sztućcami. Naczynia jednorazowe są po 
zjedzeniu utylizowane jako odpady zmieszane. 
 


