
 
 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania COVID-19 na terenie MDK w Lidzbarku Warmińskim 

 

 

     
 Załącznik Nr 2 do Procedury Bezpieczeństwa COVID-19 

        wprowadzonej zarządzeniem nr  9/2020 Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto 
w Lidzbarku Warmińskim z dnia  24 sierpnia 2020r. 

  
 

DZIEWIĘĆ ZASAD BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA 

 

1. Często myj ręce 

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je 

płynami/żelami na bazie alkoholu (min.60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych 

powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni 

W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od 

uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie. 

3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust 

zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie. 

4. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe 

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie 

przecierane z użyciem wody z detergentem lub środka dezynfekującego. Wszystkie miejsca, z których często 

korzystają ludzie powinny być staranne dezynfekowane. 

5. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego 

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. 

Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi 

środkiem dezynfekującym).  

6. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, z którą rozmawiamy, twarzą w twarz, która 

kaszle, kicha lub ma gorączkę. 

7. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie 

alkoholu (min.60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w 

tym wirusów. 

8. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawadnianiu organizmu 

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 

5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok 2 litrów płynów (najlepiej 

wody).  

9. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie 

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze 

sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach 

internetowych www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus . 

Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. 
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_______________________________________                                     Lidzbark Warmiński, dnia _____________./.____________.2020 r. 

imię i nazwisko dziecka/podopiecznego 

 

_______________________________________/_____________________________________ 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego         imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

_____________________________________/_______________________________________ 

numery tel. do kontaktu                                      adres e-mail 
 

OŚWIADCZENIE  RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 
 

Oświadczam, że będąc świadomym sposobów rozpowszechniania się wirusa COVID-19 oraz zagrożeń 

wynikających 

z panującej epidemii, wyrażam chęć udziału mojego dziecka w zajęciach pozaszkolnych na terenie Młodzieżowego 

Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim od dnia ________________________________. 
                                                                                                                                                     (proszę wpisać datę) 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/my, iż w sytuacji występowania u mojego dziecka symptomów chorobowych 

takich jak: 

- temperatura, 

- ból gardła, 

- katar,  

- kaszel, 

- uczucie duszności, 

- wysypka lub zaczerwienienie kończyn, 

- brak smaku lub węchu 

dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach. 

             

                _______________________________ 
     (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiaru temperatury u mojego dziecka ____________________________ 
                                         (Imię i nazwisko dziecka) 

przez pracownika wskazanego przez dyrektora placówki. 

 

                                                                                                                                   

________________________________ 

                               data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 
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Załącznik Nr 4 do Procedury Bezpieczeństwa-COVID-19 
        wprowadzonej zarządzeniem nr  9/2020 Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto  

w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 sierpnia 2020r. 
 

Ankieta dla rodzica/opiekuna prawnego 

 

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie prawni, 

Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci zadeklarowanych do udziału w zajęciach na terenie placówki                 

w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego obowiązującego w Polsce (COVID-19) konieczne jest 

dokonanie oceny ryzyka zachorowania w ramach działań prewencyjnych placówki w zakresie 

zapobiegania, przeciwdziałania występowania COVID-19 na terenie Młodzieżowego Domu 

Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim. Proszę o udzielenie odpowiedzi na niżej 

postawione pytania. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

            Imię i nazwisko dziecka                                                                         Pracownia/zajęcia 

  
/właściwe zaznaczyć X/ 

 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko lub ktoś z domowników miał kontakt z osobą,                              

u której zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem? 

TAK ☐  NIE ☐ 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko lub ktoś z domowników miał kontakt z osobą 

powracającą z zagranicy? 

TAK ☐  Nie ☐ 

3. Czy dziecko lub ktoś z domowników objęty jest kwarantanną? 

TAK ☐  NIE ☐ 

4. Czy w okresie ostatnich 14 dni dziecko lub ktoś z domowników złamał zlecenie zasady 

izolacji? 

TAK ☐  NIE ☐ 

5. Czy występują u dziecka lub któregoś z domowników objawy 

- temperatura      TAK ☐  NIE ☐ 

- ból gardła      TAK ☐  NIE ☐ 

- katar       TAK ☐  NIE ☐ 

- kaszel       TAK ☐  NIE ☐   

- uczucie duszności     TAK ☐  NIE ☐   

- wysypka lub zaczerwienienie kończyn  TAK ☐              NIE ☐ 

- brak smaku lub węchu     TAK ☐  NIE ☐ 

 

 
____________________                                              
____________________________________ 
Data                                                                            podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmiński 
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Załącznik Nr 5 do Procedury Bezpieczeństwa-COVID-19 

        wprowadzonej zarządzeniem nr  9/2020 Dyrektora 
Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto 

w Lidzbarku Warmińskim z dnia  24 sierpnia 2020r. 

  
…………………………………., 
     (imię i nazwisko rodzica) 

 
..................................... 
     (imię i nazwisko rodzica) 

 
Rodzic dziecka/ uczestnika…………………………….. 
                                                 (wymienić) 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości zasady określone                                         

w „PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA” dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania 

występowania COVID-19  na terenie Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w 

Lidzbarku Warmińskim (Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. 

Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim) oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi 

w niej postanowieniami. 

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia…………………………….. 

 

 

 

                                  

………………………………………………………. 

          (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 

 



 


