
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Działania podjęte przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy  

w celu dostosowania się do  rekomendacji i wymogów Głównego Inspektora Sanitarnego,  

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody 

Małopolskiego w związku z realizacją projektu socjalnego pn. Senior 2021 - projekt 

aktywizacji, integracji i wsparcia osób starszych z terenu gminy Moszczenica. 

 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków uczestnictwa w projekcie  

„Senior 2021,”  w związku z sytuacją epidemiczną w kraju Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Moszczenicy jako Realizator Projektu przyjmuje następujące 

ustalenia/zasady:  

I. W zakresie ogólnych warunków sanitarnych:  

1. Wszystkich pracowników ośrodka /w tym współpracujących w realizacji 

projektu/wyposażono  w środki ochrony indywidualnej oraz udzielono instrukcji prawidłowego 

ich stosowania.  Ponadto jednostka zaopatrzona jest w urządzenia stosowane do oczyszczania  

i dezynfekcji pomieszczeń (ozonator, lampa wirusobójcza, oczyszczacz powietrza), które 

również wykorzystywane będą do odpowiedniego przygotowania pomieszczeń na zajęcia  

w ramach projektu. 

2. Przed wejściem do pomieszczeń umieszczono urządzenia dozujące preparaty dezynfekcyjne,  

informacje o obowiązkowej dezynfekcji rąk i zasadach higienicznego przebywania w 

obiektach,  udostępniono środki ochrony indywidualnej (rękawice, maseczki) oraz preparaty 

do dezynfekcji.  

3. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczono środki dezynfekujące oraz 

plakaty z zasadami prawidłowego mycia i odkażania rąk.  

4. Wprowadzono zakaz  przynoszenia ze sobą pokarmów, jednocześnie zarekomendowano 

przynoszenie tylko rzeczy niezbędnych. 

5. Umieszczono ulotki informacyjne w zakresie informującym uczestników i personel o ryzyku 

jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora 

Sanitarnego w powyższym zakresie.  



6. Ustalono regularne wietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcję pomieszczeń, klamek, mebli, 

framug etc. używanych przed-  i po-  zajęciach organizowanych dla każdej z grup uczestników, 

w tym sprzątanie i dezynfekcję toalet. 

7. Przyjęto w całości, zgodne z zalecanymi przez GIS, MZ i MRPiPS procedurami sposób 

postępowania w przypadku niepokojących objawów zdrowotnych komunikowanych przez 

Uczestników w trakcie prowadzonych zajęć (w szczególności ustalono miejsce do izolacji 

osoby podejrzanej o zakażenie i zadbano o to, aby Uczestnicy wypełnili oświadczenie 

uwzględniające osobę bliską do kontaktu). Ponadto przygotowano pracowników 

uczestniczących przy realizacji działań projektowych do wdrożenia punktów od 11 do 14 

Rekomendacji w zakresie ogólnych warunków sanitarnych dla wszystkich rodzajów placówek 

pobytu dziennego, które mają również zastosowanie do działań realizowanych w ramach 

projektu GOPS – „Senior 2021”. /rekomendacje w załączniku nr 3/ 

Kontakt z Powiatową Stacją Epidemiczno - Sanitarną w Gorlicach tel. 18-353-73-43 lub 

tel. alarmowy 604-754-433 

e-mail: gorlice@psse.malopolska.pl 

II. W zakresie organizacji pracy przy realizacji działań projektowych w ramach „Senior 

2021” 

 1. Wprowadzono zakaz uczestnictwa w zajęciach (w tym wchodzenia do sal zajęciowych) 

organizowanych w ramach projektu „Senior 2021” dla osób nie będących Uczestnikami, 

których obecność nie jest konieczna.  

2. Poinformowano Uczestników i ich rodziny/opiekunów oraz pracowników  

o nieprzychodzeniu na zajęcia „Senior 2021” w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących 

objawów choroby zakaźnej, kontaktu z osobą chorą, zakażoną, izolowaną  

lub kwarantannowaną.  

3. Uczulono pracowników, aby zwracali baczną uwagę na stan zdrowia uczestników i innych 

członków personelu, w tym by prowadzili na bieżąco ocenę objawów infekcji dróg 

oddechowych.  

4. Przed każdorazowym uczestnictwem w zajęciach uczestnicy wypełnią oświadczenia 

dotyczące swojego stanu zdrowia oraz znajomości bezpieczeństwa epidemiologicznego 

oraz niniejszej procedury /wzór oświadczenia załącznik nr 1, 2/ 

mailto:gorlice@psse.malopolska.pl


 

III. W zakresie prowadzenia zajęć z Uczestnikami Projektu SENIOR 2021: 

1. W razie konieczności - wziąwszy pod uwagę zalecenia i rekomendacje 

epidemiologiczne uczestnicy zostaną podzieleni na grupy małe grupy /w miarę 

możliwości o stałym składzie/. 

2. Ustalono prymat zajęć indywidualnych /bądź w małych grupach/ nad spotkaniami 

grupowymi.  

3.  W ramach zajęć edukacyjno-szkoleniowych uwzględniono tematykę dotyczącą 

obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi 

utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego.  

 

 

 

 

 


