
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1
Rady Programowej Warsztatu Terapii

Zajęciowej „Arteria” z dnia 21 maja 2020 roku

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Warszłacie Terapii Zajęciowej „Arteria”

w okresie pandemii

Kogo dotyczy:

— uczestników WTZ „Arteria”;

— rodziców/prawnych opiekunów uczestników WTZ „Arteria”;

— pracowników WTZ „Arteria”.
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.. Grupa uczestników w danej pracowni może liczyć maksymalnie 5 osób, każda

z grup pracuje w osobnej pracowni, o stałym składzie z przydzielonymi stałymi

Instruktorami.

„. Wszystkie osoby wchodzące na teren WTZ „Arteńa” mają obowiązek

zdezynfekować dłonie płynem znajdujących się przy wejściu.

. Do warszłatu może uczęszczać wyłącznie uczestnik zdrowy, bez objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

„. Uczestnicy wymagający opieki podczas drogi do warsztatu są przyprowadzani

i odbierani przez osoby zdrowe.

. Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji

w warunkach domowych uczestnik nie może uczęszczać do warształu. Rodzic

lub opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie pracowników

WTZ.

.. Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona wchodząca na teren

warsztatu ma obowiązek założyć maseczkę ochronną i/lub przyłbicę,

rękawiczki lub zdezynfekować ręce substancją odkażającą. Osoby, które nie

będą posiadały odpowiednich zabezpieczeń (maska, przyłbica, rękawiczki)

zostaną wyposażeni w nie przy wejściu do WTZ.

. Pracownicy, którzy odbierają uczestników od rodziców/opiekunów prawnych

mają obowiązek założyć maseczkę ochronną i/lub przyłbicę, rękawiczki lub
zdezynfekować ręce substancją odkażającą.

. Rodzice/prawni opiekunowie oraz inne osoby upoważnione przyprowadzające

/odbierające uczestników do/z warsztatu mają obowiązek zachować dystans

społeczny w odniesieniu do pracowników warsztatu jak i innych uczestników
ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m.



9. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek dokonać pomiaru temperatury ciała

uczestnika przed udaniem się do warsztatu. Jeśli temperatura ciała uczestnika

wynosi powyżej 379C, nie należy przyprowadzać uczestnika do warsztatu.

10. Uczestnicy/prawni opiekunowie podpisują pisemną zgodę na wykonywanie

pomiaru ciała uczestnika w warsztacie.

11. Uczestnik/prawny opiekun uczestnika lub inna osoba upoważniona nie ma

prawa przebywać na trenie warsztatu z wyjątkiem chwili w której

przyprowadza i odbiera uczestnika.

12. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników, odprowadzają/odbierają ich

w pomieszczeniu znajdującym się przy drzwiach wejściowych (obok szatni). W

tym miejscu na uczestnika czekać będzie pracownik warsztatu, który

odprowadzi/przyprowadzi uczestnika do/z pracowni.

13. Przed przyjęciem uczestnika na warsztaty Instruktor dokonuje pomiaru jego

temperatury. Jeśli temperatura ciała uczestnika wynosi powyżej 37*C, nie może

uczestniczyć w warsztatach.

14.0 wszelkich zmianach organizacyjnych, na czas trwania zagrożenia

epidemicznego będą informować Instruktorzy.

15. Uczestnik nie może przynosić do warsztatu niepotrzebnych przedmiotów.

16.Kontakty pomiędzy uczestnikami z poszczególnych pracowni będą

ograniczone do minimum.

17. Uczestnicy pracujący w poszczególnych pracowniach będą spożywać posiłki

oraz korzystać ze świetlicy w innych porach.

18.Posiłki przynoszone do warsztatu muszą być szczelnie zapakowane

w pojemnikach nadających się do dezynfekcji.

19. Po zakończeniu posiłków, każdej z grup należy umyć i zdezynfekować blaty

stolików, uprzątnąć resztki produktów z przestrzeni ogólnodostępnej a sztućce

i naczynia umieścić w zmywarce. Czynności te wykonują osoby wyznaczone

wg. harmonogramu.

20.Na terenie warsztatu nie można przygotowywać posiłków za wyjątkiem

napojów ciepłych (np. kawa Rezygnuje się z przygotowywania

posiłków w ramach pracowni umiejętności życia codziennego.

21. Uczestnicy warsztatów częściej niż zwykle będą proszeni o mycie rąk, np. zaraz

po wejściu do warsztatu, przed i po posiłku, wyjściu z łazienki zgodnie

z instrukcjami zamieszczonymi w widocznych miejscach obok umywalek.



22. Sale, w których odbywają się warsztaty powinny być wietrzone przynajmniej raz

w ciągu godziny.

23. W ramach warsztatów wprowadzone zostaną tematy dotyczące prewencji,

utrzymania właściwej higieny osobistej i otoczenia oraz dystansu społecznego.

24. W ramach warsztatów zawieszone zostaną wyjścia poza teren placówki.

25.Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat
uczestnika lInstruktorom, może użyć domofonu lub skontaktować się

telefonicznie.

26. Instruktorzy w warsztacie są zobowiązani zachować dystans społeczny między

sobą, w każdej przestrzeni warsztatu, wynoszący min. 2 m.

27.W przypadku podejrzenia u uczestnika objawów choroby w tym COVID-19,

rodzic/opiekun prawny po uzyskaniu takiej informacji od pracownika warsztatu
ma obowiązek bezzwłocznie zjawić się w warsztacie i postępować zgodnie

z zaleceniami zamieszczonymi w Procedurze na wypadek COVID-19.



ZARZĄDZENIE NK 1/2021!

Zarządu Stowarzyszenia „Arteria”

ul. Francuska 29, 40-027 Katowice

z dnia 20.01 .20Ż1r.

w sprawie:

obowiązku zakrywania ust i nosa

81

Na podstawie $ 25 usi. i pkt. Ż iii. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia i grudnia

2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii zarządzamy:

$2

1. Brak konieczności noszenia maseczek w biurze Stowarzyszenia „Arteria” podczas

pracy przy komputerze, przy zachowywaniu co najmniej 1.5 m odległości

pomiędzy osobami.

Konieczność zakrywania ust i nosa maseczką iub przyłbicą, podczas korzystania

ze stref wspólnych bez możliwości zachowania odległości 1,5 m.

3. Osoby/pracownicy mający kontakt z osobami z zewnątrz zobowiązane są do

zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą, oraz do dezynfekowania rąk po

każdym kontakcie.
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