
OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA DOMU 

PRACY TWÓRCZEJ I WYPOCZYNKU „SZELIGÓWKA” 

OD 19 czerwca 2020 R. W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM 

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

 

1. W ośrodku może przebywać maksymalnie 10 gości. 

2. Gośćmi ośrodka mogą być wyłącznie osoby skierowane przez Biuro Spraw Socjalnych 

UW.  

3. W ośrodku może zostać zakwaterowana maksymalnie 1 grupa gości albo dwoje gości 

indywidualnych. 

4. Grupę gości stanowi rodzina albo osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

5. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby niebędące gośćmi ośrodka.  

6. W przypadku, gdy w ośrodku przebywa dwoje gości indywidualnych każdemu z nich do 

wyłącznego użytku zostaje przydzielona jedna łazienka, zamykana na klucz oraz 

wyznaczone godziny przygotowywania posiłków we wspólnej kuchni w sposób 

ograniczający kontakt między gośćmi oraz umożliwiający zdezynfekowanie kuchni. 

7. W przypadku wystąpienia u członka grupy gości objawów wskazujących na zakażenie 

koronawirusem osoba zostaje przeniesiona do odrębnego pokoju. Pozostali członkowie 

grupy gości zostają zobowiązani do dostarczania posiłków osobie izolowanej oraz 

korzystania tylko z jednej łazienki, drugą przeznacza się dla osoby izolowanej.  

8. Osoba, u której wystąpiły objawy charakterystyczne dla zakażenia COVID-19, zobowiązana 

jest do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia, w bezpiecznej obecności kierownika, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej i postępowania zgodnie z udzielonymi zaleceniami. 

9. W świetlicy goście mogą przebywać, zachowując odległość co najmniej 2 m od siebie. 

10. Na terenie ośrodka, przy wejściach do toalet oraz w kuchni umieszczone są dozowniki z 

płynem do dezynfekcji rąk – goście zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 

11. W przestrzeniach wspólnych obowiązkowe jest zakrywanie twarzy przy pomocy maseczek 

ochronnych lub części odzieży i rekomendowane korzystanie z 

rękawiczek  jednorazowych. Aktualne wymagania w tym zakresie będą dostosowywane do 

decyzji władz państwowych w zakresie obowiązku zakrywania twarzy. Kierownik obiektu 

zobowiązany jest do wskazania gościom miejsc, gdzie mogą zakupić maseczki i 

rękawiczki. 

12. Na terenie obiektu znajdują się oznakowane zamykane pojemniki, do których należy 

wyrzucać zużyte maseczki i rękawice. 

13. Ciągi komunikacyjne utrzymywane są w czystości, a powierzchnie dotykowe (poręcze, 

klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty, pilot do telewizora itp.) są systematycznie 

dezynfekowane. 

14. W pomieszczeniu kuchennym wszystkie sprzęty dezynfekowane są po każdym użyciu. 

15. Łazienki dezynfekowane są przy każdorazowym sprzątaniu nie rzadziej niż raz w ciągu 

doby oraz każdorazowo po wyjeździe użytkowników. 

16. Po wyjeździe gości pokoje, w których byli zakwaterowani oraz wszystkie pomieszczenia 

wspólne są rutynowo sprzątane i dokonywana jest dezynfekcja powierzchni dotykowych 

oraz wywietrzenie. 



17. W łatwo dostępnych miejscach umieszczone są powyższe wytyczne, numery telefonów do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

18. Goście przed otrzymaniem skierowania na wypoczynek w ośrodku podpisują oświadczenie 

o zapoznaniu się z powyższymi wytycznymi i zobowiązanie się do ich przestrzegania.  

 


