
Realizując obowiązek informacyjny i dbając o wspólne bezpieczeństwo informujemy, że 
wprowadzamy procedury bezpieczeństwa sanitarnego na terenie placówki Akademii Rozwoju 

Umiejętności Językowych i Społecznych CHANGE Agnieszka Saramowicz - Garstecka z siedzibą przy ul. 
Jan Kasprowicza 6/2 w Toruniu obowiązujące Uczestników zajęć edukacyjnych, pracowników oraz 

osoby przebywające na terenie placówki w okresie zagrożenia koronowirusem COVID-19. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją oraz stosowanie się do określonych zasad 
funkcjonowania naszego obiektu w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby 

COVID-19 
(niniejsze procedury obowiązują od dnia 1.09.2020 r. do odwołania) 

 

 

 

 

Procedura i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie placówki Akademii Rozwoju 

Umiejętności Językowych i Społecznych CHANGE Agnieszka Saramowicz - Garsteckaz z siedzibą przy 

ul. Jan Kasprowicza 6/2 w Toruniu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

koronowirusa COVID-19 z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych Ministra Edukacji 

Narodowej, Wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego 

 

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa Uczestników biorących udział w zajęciach edukacyjnych, ich 
rodziców/opiekunów, kadry lektorów, pracowników oraz wszystkich osób przebywających na 
terenie placówki Akademii Rozwoju Umiejętności Językowych i Społecznych CHANGE 
Agnieszka Saramowicz - Garstecka. 

2. Utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się i przebywania Uczestników biorących 
udział w zajęciach edukacyjnych, ich rodziców/opiekunów, kadry lektorów, pracowników 
Akademii Rozwoju Umiejętności Językowych i Społecznych CHANGE Agnieszka Saramowicz - 
Garstecka oraz wszystkich osób przebywających na terenie placówki z zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa sanitarnego. 

Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących 
rekomendacji: 

1. Na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, u których nie występują 
jakiekolwiek objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną lub infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczestnicy biorący udział w zajęciach edukacyjnych oraz lektorzy nie powinni brać udziału w 
zajęciach jeśli miały kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie COVID – 19, w okresie 
krótszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć oraz jeżeli w domu przebywa osoba na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.  



3. Na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy biorący udział w zajęciach 
edukacyjnych oraz ich rodzice/opiekunowie, przy czym w przestrzeni wspólnej tj. w 
pomieszczeniach kuchni, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 
porządkowych, szatni, higenicznosanitarnych – np. pomieszczeń socjalnych, toalet) w jednym 
czasie mogą przebywać łącznie maksymalnie dwie osoby biorące udział w zajęciach 
edukacyjnych wraz z jednym rodzicem/opiekunem oraz z zachowaniem zasady 4 poniżej. 

4. Podczas wizyty w obiekcie,  wszystkie osoby przebywające na terenie placówki zobowiązane 
są do zachowania bezpiecznej odległości od rozmówców, pracowników placówki, jak i innych 
Uczestników i ich rodziców/opiekunów, rekomendowane są 2 metra zachowania dystansu 
społecznego pomiędzy osobami oraz ograniczenie zbędnych kontaktów (podawanie rąk, 
przytulanie, całowanie na przywitanie). 

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki powinny przestrzegać obowiązujących 
przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli oraz ogólnych zasad 
higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

6. Na terenie placówki znajdują się dwa dozowniki z płynem dezynfekującym do rąk wraz z 
instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk. W łazienkach i kuchni znajdują się dozowniki z 
mydłem o zwiększonej zawartości środków biobójczych (w stężeniu dopuszczalnym) oraz 
instrukcją prawidłowego mycia rąk. 

7. Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest po wejściu do obiektu do 
bezzwłocznego umycia rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją, a także każdorazowo po 
opuszczeniu toalety. Osoby dorosłe są dodatkowo zobowiązane do dezynfekcji osuszonych 
rąk.  

8. Na terenie placówki Uczestnicy biorący udział w zajęciach, lektorzy ani pracownicy nie muszą 
zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach 
prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora 
Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach. 

9. Na wyraźną prośbę wszystkich Uczestników biorących udział w zajęciach edukacyjnych w 
danej grupie, lektor zobowiązany jest do noszenia jednorazowej maseczki lub przyłbicy (w 
przypadku przeciwwskazań do stosowania maseczki) zasłaniających usta i nos. 

10. W zależności od złożonego przez Uczestnika zajęć edukacyjnych lub jego rodzica/opiekuna 
Oświadczenia, Uczestnik zajęć edukacyjnych bierze udział w zajęciach edukacyjnych bez 
obowiązku zakrywania nosa i ust jednorazową maseczką lub przyłbicą (w przypadku 
przeciwwskazań do stosowania maseczki). 

11. Zaleca się by Uczestnicy biorący udział w zajęciach posiadali własne przybory i podręczniki, 
które w czasie zajęć mogą znajdować się na ich stoliku, plecakach, torbach. Uczestnicy 
biorący udział w zajęciach nie powinni wymieniać się przyborami edukacyjnymi między sobą. 

12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
dostępnych na stronach gis.gov.pl lubhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 

 

Przygotowanie placówki: 

1. Wszystkie materiały tekstylne, z którymi Uczestnicy biorący udział w zającach edukacyjnych 
mają kontakt (ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, kubeczki, sztućce, ścierki itp.) są 
jednorazowego użytku, kosze na odpady wyłożone są jednorazowymi workami.  

2. Wykorzystywane do zajęć edukacyjnych przybory i sprzęty w tym przybory plastyczne (…….. 
itp.), sportowe (…….. itp.) są dokładnie myte, czyszczone i dezynfekowane. 



3. Sprzątanie placówki odbywa się wyłącznie przed przyjściem Uczestników zajęć edukacyjnych 
oraz po zakończeniu każdego dnia zajęć edukacyjnych, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach. 

4. Sprzątanie placówki obejmuje mycie detergentami oraz dezynfekcję wszystkich powierzchni 
dotykowych (blaty, oparcia, klamki, poręcze, blaty, włączniki, urządzenia sanitarne itp.) oraz 
wietrzenie pomieszczeń co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy w prowadzonych 
zajęciach edukacyjnych a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  

5. Organ prowadzący Akademię Rozwoju Umiejętności Językowych i Społecznych CHANGE 
Agnieszka Saramowicz Garstecka zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby 
otoczenie, z którym kontaktują się Uczestnicy zajęć edukacyjnych – wszelkie przedmioty i 
sprzęty były czyste i higieniczne. 

6. W placówce znajduje się informacja o zasadach postępowania w razie wystąpienia objawów 
chorobowych wskazujących na zakażenie COVID-19 wraz z numerami telefonów do stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych. 

 
Akademia Rozwoju Umiejętności Językowych i Społecznych CHANGE Agnieszka Saramowicz - 
Garstecka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia i stosowania dalszych zaleceń państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego w przypadku rekomendacji wdrożenia dodatkowych 
procedur, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 
Procedura stanowi załącznik do Umowy. 
 
Dziękujemy za wyrozumiałość i przestrzeganie zasad. 
 

Agnieszka Saramowicz – Garstecka 

Dyrektor 

 

Załącznik: 

Oświadczenie 

 


