Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2020

Załącznik Nr 3:
Procedura zachowania bezpieczeństwa pracowników w Domu Kultury Dorożkarnia w
Dzielnicy

Mokotów

m.

st.

Warszawy

(dalej

zwane

„DK

Dorożkarnia”)

oraz osób współpracujących z DK Dorożkarnia, w trakcie epidemii COVID -19.

§1
1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przebywających na terenie DK
Dorożkarnia oraz osoby współpracujące z DK Dorożkarnia i wykonujące na rzecz DK
Dorożkarnia usługi, dzieła, zlecenia i innego rodzaju prace na podstawie umów
cywilnoprawnych.
§2
Każdy Pracownik ma obowiązek:
1. Po wejściu do DK Dorożkarnia zdezynfekować ręce płynem znajdującym się w
dozowniku zawieszonym w holu, przy wejściu głównym do budynku.
2. Nosić osłonę nosa i ust:
- w częściach wspólnych na terenie DK Dorożkarnia,
- w sali, w zależności od wykonywanej aktywności fizycznej;
3. Zachować bezpieczną, określoną w odrębnych przepisach, odległość od rozmówcy i
współpracowników.
4. Częstego wietrzenia pomieszczeń.
5. Wesprzeć uczestników przed rozpoczęciem zajęć/warsztatów/projektu podczas
korzystania z szatni tymczasowych w salach oraz pozostawiania obuwia przed salą.
6. Wietrzenia sali po zajęciach (przez osoby prowadzące zajęcia/warsztaty/projekty). Jeśli
wystąpią sprzyjające warunki pogodowe wietrzenia sali w trakcie zajęć.
7. Dezynfekcji stołów we własnym zakresie po zakończonym działaniu oraz
przestrzegania procedur obowiązujących w Załączniku Nr 4 do zarządzenia nr 6/2020
(dot. Procedury postępowania w sali plastycznej oraz ceramicznej).
8. Podczas zajęć tanecznych, dopuszcza figury w pozycji leżącej, wyłącznie z użyciem
prywatnej maty Uczestnika.
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9. Dbania o zdrowie. Życzliwie zwracamy sobie uwagę o braku maseczek.

§3
Goście/interesanci prowadzących zajęcia/wydarzenia/projekty
Gości / interesantów DK Dorożkarnia przyjmuje się w wyznaczonym miejscu- Mikro Muzeum
Zakątek Siekierkowski lub w Sali Spotkań (s.20).
§4
Bezwzględnie zabronione jest przebywanie na terenie DK Dorożkarnia, jeżeli Pracownik:
- podejrzewa u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2; w tym przypadku powinien o tym
powiadomić Instytucję oraz niezwłocznie, z zachowaniem wszelkich zasad, zgłosić się
do odpowiednich służb sanitarnych;
- jest objęty kwarantanną;
- znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.

§5
Działania zapobiegawcze i zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
Covid-19.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Jeżeli Pracownik podczas wykonywania czynności służbowych zauważy u siebie objawy
zakażenia powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora DK Dorożkarnia.
Osoba z podejrzeniem zakażenia jest zobowiązana powstrzymać się od wykonywania
zadań oraz stosować się ściśle do zaleceń dyrektora DK Dorożkarnia oraz służb
sanitarnych.
Pracownik z objawami zakażenia, niezwłocznie kieruje się do Izolatorium. Bezzwłocznie
zawiadamia odpowiednie służby informując o podejrzeniu zakażenia COVID-19.
Jeżeli koordynator zajęć/warsztatów/projektu zauważy niepokojące objawy sugerujące
zakażenie COVID-19 występujące u uczestnika zajęć/ warsztatu/ projektu, niezwłocznie
powiadomi dyrektora DK Dorożkarnia.
Pracownik sekretariatu lub kierownik/koordynator działu kieruje uczestnika z
niepokojącymi objawami do Izolatorium, do momentu przybycia opiekuna prawnego i/lub
służb sanitarnych. Bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby.
Prowadzący zajęcia/warsztaty/projekt:
- informuje ustnie pozostałych uczestników wydarzenia o zaistniałej sytuacji;
-nie dopuszcza do tworzenia się zgromadzeń;
Dalsze działania przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi powiatowego inspektoratu
sanitarno-epidemiologicznego.

