
W związku z działalnością szkoły szycia Róża Rozpruwacz podczas 
pandemii COVID-19 obowiązują u nas następujące procedury: 

I. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi: 
1. Przeprowadzanie wywiadu każdorazowo, za zgodą pracowników, w szczególności 

o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej 
usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub 
była narażona na kontakt z osobą zakażoną. 

2. Uczestnik zajęć zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówione 
zajęcia jeśli: 

• występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, 
• jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 
• zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub 

kwarantannie, 
• w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie 

lub skierowaną do izolacji. 
3. Jeśli u uczestnika nie zaistniały przesłanki wymienione w paragrafie VII, uczestnik 

zostanie poinformowany o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. 
4. Uczestnik przy wejściu do lokalu myje ręce lub je dezynfekuje. 

II. Zalecenia dla prowadzącego/ej podczas trwania zajęć: 
1. Nosić osłonę nosa i ust (jeśli jest to wymagane obecnymi zaleceniami), 
2. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi w celach 

niezbędnych do tego, 
3. Liczba uczestników zgodna z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa, 
4. Zachowanie dystansu 1,5 metra między uczestnikami, jeśli tylko pozwala na to 

sytuacja.  
III. Zalecenia dla uczestnika podczas trwania zajęć: 

1. Nosić osłonę nosa i ust(jeśli jest to wymagane obecnymi zaleceniami), 



2. Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania pracy w celach 
zbędnych do realizacji zajęć, 

3. Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących, 
4. Uczestnik zobowiązany jest posiadać środki ochrony osobistej jeśli wymagają tego 

wprowadzone obostrzenia. 
5. Uczestnik zobowiązany jest zachować dystans 1,5 metra między uczestnikami, 

jeśli tylko pozwala na to sytuacja.  

IV. Procedury po zakończeniu wykonywania usługi: 
1. Sprzątniecie i dezynfekcja powierzchni dotykowych na stanowiskach, na których 

przebywał uczestnik, narzędzi, urządzeń, a także innych powierzchni, których 
mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.). 

2. Od zakończenia zajęć do rozpoczęcia kolejnych powinno minąć tyle czasu, ile 
wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji, zgodnie z jego 
instrukcją użycia, zanim następny uczestnik rozpocznie pracę na tym samym 
stanowisku. 

3. Przewietrzenie pomieszczenia. 

V. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w lokalu: 
1. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się 

koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z 
mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny 
zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk: 

• przed i po pracy, 
• po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp, 
• przed dotykaniem ust, nosa czy oczu, 
• po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku 

kasłania, kichania, 
• przed i po skorzystaniu z toalety, 
• przed wejściem do pomieszczenia dla personelu, 
• przed i po posiłku, spożywaniu napojów. 



2. Dezynfekowanie rąk w różnych punktach w lokalu (przy drzwiach wejściowych, 
gdzie dezynfekcja jest obowiązkowa, przy wchodzeniu i wychodzeniu z lokalu, w 
strefie roboczej, na stanowisku pracy, w łazience). 

3. Należy unikać dotykania oczu i ust. 
4. Regularne sprzątanie lokalu, mycie wodą z detergentem lub dezynfekcja 

pomieszczeń i powierzchni w lokalu po każdych odbytych zajęciach to dla nas 
priorytet. 

VI. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/
osób świadczące usługi: 

1. Pracownicy/osoby świadczące usługi zostali poinstruowani, iż w przypadku 
wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni 
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

2. Organizator Zajęć śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia, dostępne na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/
koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na 
stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany 
transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).  Zajęcia 
zostaną wstrzymane. Organizator Zajęć powiadomi właściwą miejscowo 
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i zastosuje się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Pracownik będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym obszarze, w którym 
osoba będzie odseparowana od innych w odległości minimum 2 m z każdej strony 
z zapewnieniem środków ochrony osobistej. 

5. Organizator Zajęć przeprowadzi rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz 
zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 



6. Organizator Zajęć zastosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod 
uwagę zaistniały przypadek. 

VII.  Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć/klienta 
zakażenia koronawirusem: 

1. Zostanie ustalona lista pracowników oraz uczestników obecnych w tym samym 
czasie w lokalu (terminarz zajęć wraz z danymi kontaktowymi będzie 
przechowywany w miejscu niedostępnym dla osób postronnych, przez okres 30 
dni od dnia usługi). Organizator Zajęć zastosuje się do wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz 
gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

2. Organizator Zajęć dokładnie zdezynfekuje przestrzeń, w której przebywał 
zakażony uczestnik (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie 
świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekuje narzędzia, 
które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi. 

3. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno-
epidemiologicznej.


