
 

ZASADY PRACY I FUNKCJONOWANIA OŚRODKA  

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COVID-2  

 

1. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 należy, w szczególności:  

1) utrzymywać podwyższony poziom higieny – częste mycie rąk;  

2) dezynfekować pomieszczenia ogólnodostępne;  

3) unikać przebywania w dużych skupiskach ludzkich;  

4) utrzymywać odpowiednią odległość minimum 1,5 metra;  

5) unikać dotykania oczu, ust, nosa;  

6) w przypadku temperatury powyżej 37,5 °C, kaszlu oraz duszności należy 

postępować z powszechnie przyjętymi zasadami w tym zakresie (kontakt z lekarzem, 

ograniczenie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami).  

7) używać masek oraz rękawiczek ochronnych w czasie dezynfekcji – dotyczy osób 

wyznaczonych do dokonywania dezynfekcji pomieszczeń,  

2. Podstawowe rozeznanie potrzeb klienta (cel wizyty), który nie był umówiony 

telefonicznie odbywa się przez domofon, wg. następujących zasad:  

1) przy domofonie jest jedna osoba;  

2) po zakończeniu rozmowy należy domofon zdezynfekować;  

3) przez domofon nie przeprowadza się wywiadów środowiskowych, nie pozyskuje się 

informacji stanowiących dane osobowe;  

4). zabronione jest przeprowadzanie rozmów z klientami przez okno oraz w drzwiach. 

8. Przyjmowanie klientów w Ośrodku odbywa się, co do zasady po wcześniejszym 

umówieniu telefoniczny, w wyznaczonym pomieszczeniu z zachowaniem 

obowiązującego reżimu sanitarnego. Pracownik potwierdza w punkcie ds. pierwszego 

kontaktu odbiór i zwrot klucza do wyznaczonego pomieszczenia w związku z 

przyjęciem klienta. Po zakończonym przyjęciu pracownik przyjmujący stronę 

odpowiada za dezynfekcję miejsca, w którym odbywało się przyjęcie klienta, co 

potwierdza na przygotowanej w tym celu specjalnej liście. podczas przyjęcia strony 

pracownik zachowuje odległość nie mniejszą niż 1,5 metra w rękawiczkach 

ochronnych, z zastrzeżeniem ust. 12 oraz maseczce ochronnej.  

9. W jednym czasie na terenie Ośrodka przebywać może wyłącznie jedna osoba z 

zewnątrz sytuacja nie dotyczy klientów Ośrodka, którzy z uwagi na stan stron 

wymagają obecności opiekuna. 



10. W punkcie ds. pierwszego kontaktu jednocześnie może przebywać 1 osoba nie 

będąca pracownikiem punktu ds. pierwszego kontaktu.  

11. W Ośrodku do odwołania realizowane są zadania niezbędne mające na celu 

zapewnienie pomocy obywatelom, realizację zadań wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz statutu Ośrodka. 

 

 

 

 

 

 


