Procedury bezpieczeństwa w Centrum Aktywności Społecznej – Laboratorium Pokoleń WSG
w jednostkach WSG w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 52 (85-164)
w okresie wystąpienia w Polsce epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Organizacja zajęć
1. Do placówki może uczęszczać wyłącznie uczestnik:
a. u którego nie występują objawy chorobowe sugerujące infekcję (np. katar, kaszel,
gorączka),
b. który nie jest objęty izolacją, kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,
c. który nie miał w ciągu ostatnich 10 dni kontaktu z osobą zarażoną lub mającą kontakt
z osobą zarażoną (tzw. „kontakt z kontaktu”).
2. Należy przestrzegać wymogu, aby wszystkie osoby wchodzące do placówki dezynfekowały
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.
3. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych grup (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny
przerw).
Należy unikać gromadzenia się uczestników i personelu przed zajęciami, w ich trakcie i po
zajęciach.
4. Informacje, spostrzeżenia, pytania itp. należy przekazywać uczestnikom z wykorzystaniem
elektronicznych środków przekazu.
5. Miejsca do siedzenia/stanowiska pracy należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy
osobami zachowany był wymagany przepisami odstęp w każdym kierunku.
6. Przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych należy dążyć do wietrzenia sali co najmniej raz
na godzinę oraz obowiązkowo w czasie przerwy.
7. Jedna grupa uczestników przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć
sprzęt przed używaniem.
8. Przybory używane przez uczestników powinny być dezynfekowane po każdej grupie.
W przypadku, gdy jest to niemożliwe uczestnicy muszą używać rękawiczek.
9. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
Zasady obowiązujące personel i prowadzących zajęcia w placówce
1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na infekcję.
2. Personel i inni pracownicy placówki powinni zachowywać dystans społeczny między sobą w
każdej przestrzeni wynoszący min. 1,5 m.
3. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczestnikami
zajęć.
4. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zasłaniani ust i nosa w trakcie obsługi
interesariuszy zewnętrznych oraz korzystania z przestrzeni wspólnych budynku.
5. Uczestnikom z wyprzedzeniem czasowym należy przekazać zasady bezpieczeństwa.

6. Przy wejściu do budynku w którym zaplanowane są zajęcia uczestnicy dezynfekują ręce, a na
wybranych zajęciach, w szczególności na zajęciach wymagających korzystania z urządzeń i
sprzętu będącego własnością Uczelni, na polecenie prowadzącego zajęcia zakładają rękawiczki
otrzymane od prowadzącego.
7. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje w salach, w których odbywają się zajęcia.
Zaleca się, aby prowadzący zajęcia mieli podwójną osłonę ust i nosa, gdy nie mogą zachowywać
bezpiecznego odstępu od uczestników.
8. Prowadzący zajęcia powinien mieć pełną ewidencję obecności (elektroniczną lub w wersji
papierowej) z każdych zajęć, aby w przypadku wykrycia zagrożenia można było szybko ustalić
osoby mogące mieć kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2.
Prowadzący zajęcia winien uzyskać oświadczenie uczestnika dot. sytuacji epidemiologicznej.
9. Jeżeli uczestnik przejawia niepokojące objawy chorobowe sugerujące infekcję należy poprosić
o niezwłoczne opuszczenie zajęć i budynku oraz podjęcie niezbędnych działań służących
poprawie zdrowia i ograniczeniu kontaktów z innymi osobami.
Osoby niepełnoletnie należy skierować do wyznaczonego i oznaczonego pomieszczenia,
wyposażonego w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz płyn do dezynfekcji,
umożliwiającego izolację dziecka z podejrzeniem infekcji do czasu przybycia jego rodziców.
Zalecenia dla uczestników:
1. Przy wejściu do budynku w którym zaplanowane są zajęcia uczestnicy dezynfekują ręce, a na
wybranych zajęciach na polecenie prowadzącego zajęcia zakładają rękawiczki.
2. Należy unikać gromadzenia się przed zajęciami, w ich trakcie i po zajęciach oraz zachowywać
bezpieczny dystans.
3. W przypadku zajęć wymagających korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością
Uczelni noszenie rękawiczek jest niezbędne.
4. Czekając na wejście na zajęcia uczestnicy zachowują wymagany bezpieczny odstęp oraz mają
osłonięte usta i nos.
5. Uczestnicy nie powinni na zajęcia przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów oraz
wymieniać się przyborami i rekwizytami.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji.
Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
1. Wyznaczona osoba po otrzymaniu informacji o potwierdzonym dodatnim wyniku testu na
SARS-CoV-2 u uczestnika zajęć lub pracownika placówki, powiadamia Zespół ds. profilaktyki
epidemiologicznej o zaistniałej sytuacji i stosuje się do otrzymanych zaleceń.
2. Wyznaczony pracownik identyfikuje osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą. Jako
bliski kontakt z zakażonym uczestnikiem lub pracownikiem uznaje się:
a. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości
mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
b. bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
c. bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19,

d. przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, przez co najmniej 15
minut.
3. Sposób postępowania w odniesieniu do pracowników placówki regulują odrębnie przepisy
wewnętrznie Wyższej Szkoły Gospodarki.
4. Osoby, które nie przebywały w bliskim otoczeniu ani nie miały bliskiego kontaktu z osobą
zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę, a pozostali uczestnicy mogą korzystać z
zajęć.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał zarażony pracownik lub uczestnik zostanie poddany
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zostaną
zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.).

