
Procedury bezpieczeństwa w okresie 

pandemii COVID – 19              
I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 
ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. Poz. 872), 

6. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 25 lipca 2020 
 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie 

 

w strefie wejścia 

-nieautomatyczne drzwi wejściowe-pozostają w miarę możliwości otwarte cały czas 

-zaznaczono czerwoną taśmą na podłodze strefę czekania 2 m odległości 

-przed kasą może znajdować się jedna osoba-informacja umieszczona  przed kasą 

-zainstalowano osłonę z plexi przy stanowisku kasjerów 

-zainstalowano terminal płatniczy 

-wprowadzono dezynfekcję opasek z kluczykami do szafek po każdym użyciu-w specjalnie do tego 

 przeznaczonym plastikowym koszyku 

-na drzwiach wejściowych do obiektu umieszczono informację o zakazie korzystania z pływalni 

osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, zwłaszcza dróg oddechowych oraz o konieczności 

noszenia maseczek 

-z poczekalni usunięto krzesła 

strefa przebieralni i natrysków 

-wejścia odbywają się wg harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej pływalni i na 

drzwiach. W harmonogramie uwzględniono przerwy na dodatkową dezynfekcję. 

- dezynfekcja powierzchni wspólnych: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki 

światła, kurki baterii, poręczę, schody-płynem o 60% zawartości alkoholu. Posadzki sanitarne i  

wokół basenu  dezynfekowane bezalkoholowym preparatem Quato 78 plus (preparat wirusobójczy, 

grzybobójczy   i bakteriobójczy)- 

-szafki  dezynfekowane co 45 minut 

-kluczyki do przebieralni damskiej i męskiej wydawane są w kolejności zapewniającej maksymalny 

dystans 

-z natrysków może korzystać maksymalnie 10 osób jednocześnie ( 5 damskich i 5 męskich) 

-w każdej strefie umieszczono stosowne piktogramy 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników 

-na stanowisku recepcji zainstalowano osłonę z plexi 

-zainstalowano terminal płatniczy 

-na stanowisku recepcji zainstalowano dozownik z żelem do dezynfekcji rąk 

-wszyscy pracownicy zostali zaopatrzeni w przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe 

-recepcja nadzoruje liczbę osób korzystających z obiektu , maksymalnie 45 osób 

-wszystkie powierzchnie są kilkakrotnie w ciągu dnia myte i dezynfekowane, zwłaszcza między 

zmianami 

-pracownicy zostali poinformowani o konieczności częstego i dokładnego mycia rąk oraz ich 

dezynfekcji, obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy. Podczas kaszlu i kichania zasłaniania ust 

i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką-chusteczkę jak najszybciej wrzucić do zamkniętego kosza 

i umyć ręce 

-nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu 

-utrzymywać  stanowiska pracy w czystości, dezynfekować dotykane powierzchnie( telefony, 

terminale, klawiatury, myszki, wyłączniki świateł, sprzęt używany przez ratowników) 

 



 

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów 

-recepcja kontroluje ilość wpuszczanych klientów 

-zachowanie 1,5 metrowego dystansu w kolejce do kasy i we wszystkich innych pomieszczeniach, 

 także podczas pływania (stosowne piktogramy) 

-umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu, w toaletach, 

i  przebieralniach 

-obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na obiekt 

-przestrzeganie zasad higieny przez użytkowników-dokładne, ale szybkie umycie ciała pod 

natryskiem, obowiązkowe przejście przez brodzik do dezynfekcji stóp 

-ratownicy czuwają nad równomiernym rozmieszczeniem klientów na torach pływackich 

-obowiązkowe noszenie zasłon ust i nosa, do przebieralni włącznie, zostawienie zasłon w szafce w 

przebieralni i natychmiastowe udanie się pod natryski i wyjście na halę basenową. Po kąpieli  i 

ubraniu się należy ponownie założyć maskę i jak najszybciej opuścić pływalnię 

-klienci muszą maksymalnie ograniczyć czas przebywania na obiekcie 

-personel dokonuje dezynfekcji natryskowej wszystkich dotykanych powierzchni preparatami o 

zawartości alkoholu pow.60%, 

-powierzchnia podłóg, schodów prowadzona preparatem bezalkoholowym Quato 78 Plus 

-w toaletach wywieszono instrukcje dot. mycia rąk 

 

Procedury zapobiegawcze: 

 

podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika 

-pracownicy zostali poinstruowani, że w razie niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 

-w przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy  

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wyznaczono pomieszczenie nr 11, 

gdzie pracownik będzie oczekiwał na transport własny lub sanitarny 

-jednocześnie należy wstrzymać przyjmowanie klientów i powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną w Gdyni, tel.661 432 033 

-w międzyczasie należy dokonać dezynfekcji całego obszaru, w którym przebywał pracownik 

-zastosować się do wskazówek PPIS dot. wdrożenia dodatkowych procedur 

 

podejrzenie zakażenia koronawirusem użytkownika 

-w przypadku wyraźnych oznak choroby nie wpuszczać klienta na teren obiektu. Poinstruować  o 

konieczności zgłoszenia się do oddziału zakaźnego transportem własnym lub powiadomienia 112, 

999. 

-pracownik zgłasza incydent kierownictwu obiektu, 

-dokonuje się dezynfekcji całego obszaru, w którym mogła przebywać osoba podejrzana o 

zakażenie 

-należy ustalić listę osób, z którymi mogła mieć kontakt osoba podejrzana o zakażenie 

-stosować się do zaleceń PPIS. 

 

         

 

 

 


