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PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ 

 

1. Na terenie placówek Domino mogą przebywać jedynie pracownicy oraz dzieci. Zabrania się 

wchodzenia na teren obiektów osób nieupoważnionych. Wszystkie drzwi do budynków są 

zamknięte od wewnątrz, z możliwością ich otwarcia w każdej chwili. Pracowników firmy 

kateringowej uznaje się za osoby upoważnione. 

2. Pracownicy Placówek Domino mają zakaz otwierania drzwi i wpuszczania z zewnątrz osób 

postronnych. W przypadku, gdy osoba z zewnątrz chce wejść do budynku, należy o takim fakcie 

każdorazowo poinformować dyrektora. Przy wejściu powinien znajdować się telefon kontaktowy 

do placówki.  

3. Przy każdym wejściu do placówki Domino znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji.  

4. Pracownicy po wejściu na teren placówki Domino mają obowiązek dezynfekcji rąk.  

5. Pracownicy firmy kateringowej nie mają bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 

6. Pracownikom wydaje się środki ochrony osobistej, m.in.: rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice. 

Pracownicy stosują te środki ochrony osobistej według własnej decyzji.  

7. Na terenie obiektu nie ma obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej.  

W kontakcie z Rodzicem- należy stosować środki ochrony osobistej.             

8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczono instrukcje prawidłowego mycia rąk oraz 

instrukcję dezynfekcji. 

9. Z terenu  placówki Domino zostały usunięte dystrybutory wody. 

10. W łazienkach stosuje się ręczniki papierowe, zakazuje się stosowania ręczników materiałowych.  

11. Z łazienek zostały usunięte przybory higieniczne dzieci, takie jak szczoteczki do mycia zębów.  

12. Dzieci, pod nadzorem opiekunek, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki Domino placu 

zabaw.  

13. Wprowadza się obowiązek codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw. 

14. Dezynfekcja odbywać się będzie każdego dnia przed wyjściem dzieci na plac zabaw.  

15. Wprowadza się dzienniki monitoringu prac porządkowych i dezynfekcyjnych na terenie placówki 

Domino. 

16.  Osoba przeprowadzająca prace porządkowe i dezynfekcyjne ciągów komunikacyjnych wspólnych, 

sanitariatów ogólnych,  dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła, oraz dezynfekcji sprzętu i zabawek na placu zabaw ma obowiązek dokonać wpisu 

wypełniając starannie tabelę i podpisać się czytelnie. 
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17. Prace porządkowe i dezynfekcyjne na salach zajęć będą prowadzone na bieżąco i nie wymagają 

monitorowania i prowadzenia do nich dziennika. 

18. Wprowadza się procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

19. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa higieniczno sanitarnego, 

procedurami wprowadzonymi na czas epidemii, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę 

zdrowotną. 

20. Opiekunki i inni pracownicy powyżej 60. roku życia nie powinni uczestniczyć  w zajęciach 

opiekuńczych. 

21. Wyznacza się  i przygotowuje pomieszczenie, które wyposażone jest  w środki ochrony osobistej  

i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych. 

22. Pracownicy znają numery telefonów do dyrektora i do organu prowadzącego. 

23. Dzieci będą spożywać posiłki na salach zajęć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa higieniczno-

sanitarnego. 

24. Zabrania się przebywania w szatni więcej niż jednego rodzica z dzieckiem. Rodzice powinni 

wchodzić/wychodzić z budynku w kolejności, stosując środki ochrony osobistej (maseczka, 

przyłbica). 


