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I. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników świadczących pracę w normalnym trybie i podopiecznych 

WTZ podczas zajęć w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19. 

 

II. Odpowiedzialność  

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest 

Kierownik WTZ. 

2. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez odczytanie i wywieszenie jej 

w widocznym miejscu.  

3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii 

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad zgodnie z niniejszą procedurą.  

4. Uczestnicy są zobowiązani  do przestrzegania zasad higieny i wykonywania poleceń 

pracowników WTZ.  

 

III. Przywozy i odwozy (transport) 

1. Możliwość korzystania z transportu dostępna będzie od 15.06.2020 r.  

2. W związku z ograniczeniem liczby osób, które mogą równocześnie skorzystać 

z przejazdu Kierownik w porozumieniu z Radą Programową wyznaczy uczestników, 

którzy będą mogli z niego skorzystać i ustali harmonogram przejazdów.  

3. Kierowca musi być zabezpieczony w przyłbicę lub maskę ochronną – zasłaniającą nos 

i usta.  

4. Każdy uczestnik przed wejściem do busa ma mierzoną temperaturę.  

5. Temperatura powyżej 37,2 °C dyskwalifikuje osobę do zabrania do busa i przywiezienia 

na zajęcia.  

6. Każda osoba, u której stwierdzi się symptomy przeziębienia, kichająca, z katarem, 

kaszlem itp. na zajęcia nie będzie przywieziona – chyba, że posiada zaświadczenie od 

lekarza, że jest alergikiem i objawy są z tym związane.  

7. Obowiązuje całkowity zakaz witania się przez dotyk.  

8. Środek transportu dezynfekowany jest  po każdym przewozie uczestników – należy to 

tylko i wyłącznie do obowiązków kierowcy.  

 

 

IV. Wejście oraz pobyt na terenie WTZ 

1. Przy wejściu na Warsztat każdy pracownik i uczestnik będzie miał mierzoną 

temperaturę termometrem bezdotykowym poprzez przystawienie go do części 

skroniowej w odległości 2 cm.   

2. Jeżeli odczytana temperatura będzie powyżej 37,2 °C – osoba ta będzie odsyłana do 

domu – pomiaru temperatury dokonuje wyznaczony pracownik – osoba dyżurująca 

w danym dniu. 



3. Stwierdzenie u osoby przeziębienia, kichania, kaszlu itp. spowoduje wykluczenie jej z 

zajęć w danym dniu lub na dłuższy okres czasu – alergicy zobowiązani są przedstawić 

zaświadczenie od lekarza. 

4. Po zmierzeniu temperatury każdy pracownik i uczestnik dezynfekuje dłonie za pomocą 

płynu do dezynfekcji dłoni umieszczonego w dozowniku łokciowym zamieszczonym 

przy drzwiach wejściowych.  

5. Następnie uczestnik udaje się do szatni, w której równocześnie nie może przebywać 

więcej niż 2 osoby. W szatni należy zmienić obuwie i pozostawić okrycie wierzchnie. 

Po wyjściu z szatni obowiązuje odkażenie rąk – dozownik łokciowy.  

6. Po zmianie obuwia/ odzieży uczestnik udaje się do swojej pracowni.  

7. Każdy pracownik, po zmierzeniu temperatury i dezynfekcji dłoni zabezpiecza nos i usta 

zakładając przyłbicę. Pracownik zobowiązany jest do codziennej dezynfekcji swojej 

przyłbicy.  

8. Na terenie WTZ obowiązuje zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na 

powierzchniach ogólnodostępnych.  

9. Uczestnicy nic nie wnoszą na teren WTZ (poza śniadaniem).  

10. Zaleca się częste wietrzenie pomieszczeń. 

 

V. Zajęcia terapeutyczne 

1. Uczestnicy podczas zajęć na terenie WTZ nie muszą nosić maseczek ochronnych lub 

przyłbic.  

2. Jeśli ktoś będzie korzystał z maseczek jednorazowych, to instruktor wytłumaczy mu, że 

po ich zużyciu należy zapakować je w torebkę foliową i wrzucić do wyznaczonego 

w tym celu kosza na śmieci.  

3. Ze względu na bezpieczeństwo podczas trwania epidemii zajęcia będą odbywać się 

tylko w pracowniach terapeutycznych, z zachowaniem bezpiecznej odległości 

pomiędzy stanowiskami pracy. 

4. W przypadku wysokiej frekwencji, tj. powyżej 75% uczestników – uczestnicy 

przychodzić będą na zajęcia w pracowni w sposób rotacyjny, wg ustalonego wcześniej 

harmonogramu – w taki sposób, żeby możliwe było zachowanie bezpiecznej odległości 

pomiędzy stanowiskami pracy.  

5. Rada Programowa, dokonując oceny możliwości psychofizycznych uczestników 
i opierając się na dotychczasowych ocenach, podejmie decyzję co do możliwości 
dostosowania się poszczególnych osób do wymagań reżimu sanitarnego i możliwości 
ich uczestnictwa w zajęciach. 

6. Dla osób, które pozostaną w domu, w dalszym ciągu na stronie internetowej 
publikowane będą propozycje zajęć. 

7. Do odwołania zawiesza się wszelkie zajęcia wspólne takie jak zajęcia świetlicowe, 

urodziny, seanse filmowe, gry i zabawy.  



8. Zajęcia z rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii, psychoterapii czy doradztwa 

zawodowego będą odbywały się tylko w ramach jednej pracowni – nie będzie zajęć 

łączonych.  

9. Podczas zajęć w pracowni gospodarstwa domowego, do odwołania zabrania się 

przygotowywania wspólnych posiłków.  

10. Każdy uczestnik zajęć przynosi swój posiłek, który będzie spożywał z grupą 

terapeutyczną, w której przebywa. W zależności od frekwencji uczestników posiłki 

będą spożywane w pracowniach (wyjątek stanowi pracownia komputerowa) lub w 

świetlicy. Godziny przerw na posiłki – bez zmian. Uczestnicy do odwołania korzystać 

będą z naczyń jednorazowych. Po ich użyciu wyrzuca się je do wyznaczonego w tym 

celu kosza. Napoje gorące może przygotować tylko i wyłącznie instruktor pracowni 

gospodarstwa domowego lub pielęgniarka.  

11. Należy ograniczyć wyjścia poza teren placówki. Zakazuje się całkowicie wyjść 

grupowych. Dopuszczalne jest wyjście na trening ekonomiczny w ramach jednej 

pracowni.  

12. Zabrania się odgrzewania posiłków w pracowni gospodarstwa domowego zarówno 

przez pracowników, jak i uczestników.  

13. Do odwołania nie odbywają się praktyki zawodowe u pracodawców. 

 

VI. Środki ochrony osobistej i dezynfekcja 

1. Każda pracownia i sala rehabilitacyjna wyposażona będzie w płyn do dezynfekcji rąk 

i powierzchni. 

2. Każdy pracownik zobowiązany jest do dezynfekcji stanowiska pracy oraz używanego 

w czasie zajęć sprzętu.  

3. Do obowiązków pracownika sprzątającego należy konieczność codziennej dezynfekcji 

toalet oraz wszelkich powierzchni płaskich, w tym odkażanie klamek, włączników. 

W przypadku jego nieobecności będą wykonywali to instruktorzy w ramach cyklicznych 

dyżurów.  

4. Przed przystąpieniem do pracy oraz w trakcie zajęć wszyscy zobowiązani są do częstego 

mycia i dezynfekowania rąk. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym 

miejscu w łazienkach. Za utrzymanie higieny przez swoich podopiecznych 

odpowiedzialny jest instruktor danej grupy.  

5. W WTZ dostępne jest mydło w płynie i ręczniki jednorazowe.  

 

VII. Rodzice, opiekunowie prawni, osoby inne 

1. W Warsztacie Terapii Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji Bydgoskiej obowiązuje 

całkowity zakaz wejścia na teren obiektu osób, które nie są pracownikami 

i uczestnikami WTZ. 

2. Rodzic, opiekun prawny przyprowadzając podopiecznego na zajęcia zostawia go przed 

wejściem głównym. Uczestnika odbiera od opiekunów, a po południu odprowadza do 

nich osoba dyżurująca.  



3. Rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, chcąca załatwić sprawy związane 

z podopiecznymi lub działalnością placówki umawia się na spotkanie telefonicznie na 

konkretną godzinę z kierownikiem WTZ lub osobą go zastępującą i przychodzi na tę 

godzinę do biura – nie wchodząc do pracowni. Wyjście z warsztatu następuje w ten 

sam sposób co wejście. Jeśli będzie konieczność porozmawiania z instruktorem, 

zostanie on poproszony do biura WTZ i tam będzie możliwa rozmowa.  

 

VIII. Sposoby postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby 

1. W pierwszym dniu wznowienia zajęć każdy pracownik i uczestnik Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji Bydgoskiej składa oświadczenie (załącznik nr 3), że 
w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej 
koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w izolacji lub 
kwarantannie. Zobowiązuje się także do niezwłocznego informowania WTZ o zmianie 
tej sytuacji i od tego momentu pozostaje w domu. 

2. Osoba (pracownik lub uczestnik), która w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą 
chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie lub 
przebywającą w izolacji lub kwarantannie lub zaobserwowała u siebie objawy mogące 
wskazywać na możliwość zakażenia koronawirusem pozostaje w domu i niezwłocznie 
podejmuje niezbędne kroki (telefoniczny kontakt z powiatową stacją sanitarno – 
epidemiologiczną i oddziałem zakaźnym).  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika lub uczestnika niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie podjąć kroki mające na 

celu odizolowanie tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Miejsce 

izolacji może znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu lub takim miejscu, aby 

odległość od innych osób wynosiła 2 m ze wszystkich stron. Jeżeli to możliwe, osoba ta 

powinna założyć osłonę nosa i ust. W przypadku uczestników należy zawiadomić 

rodziców/opiekunów i ustalić sposób i czas transportu tej osoby do domu. W 

przypadku pracowników należy polecić powrót do domu transportem indywidualnym. 

W dalszej kolejności należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno – epidemiologiczną i stosować się do wydanych przez nią instrukcji. Jeśli to 

możliwe, należy sporządzić listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała 

kontakt w placówce, a także miejsc, w których przebywała i poddać te miejsca 

czyszczeniu lub dezynfekcji. 
4. W przypadku wystąpienia u pracownika lub uczestnika niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie korona wirusem należy wykonać pomiar temperatury. 
5. Pracownik lub uczestnik, u którego stwierdzono zakażenie korona wirusem, nie może 

być dopuszczony do pracy lub zajęć. 
6. Pracownik nie wykonujący bezpośredniej pracy z uczestnikami ogranicza kontakty 

z nimi do niezbędnego minimum.  
7. Pracownik pracujący bezpośrednio z uczestnikami obserwuje stan ich zdrowia, 

a w razie wątpliwości informuje o tym fakcie kierownika WTZ i kontaktuje się 
z rodzicami lub opiekunami. 



8. Komunikacja z rodzicami, opiekunami odbywa się na dotychczasowych zasadach, 
z zaznaczeniem, że rodzice zobowiązują się być dostępni pod telefonem w godzinach 
przywozów na wypadek konieczności poinformowania ich, że uczestnik nie może być 
zabrany do WTZ i musi wrócić do domu. 

 

IX. Uwagi końcowe 

1. Uczestnik, rodzic, opiekun w dniach poprzedzających wznowienie zajęć odbiera w WTZ 
lub drukuje ze strony www.bydgoszcz.caritas.pl  formularze oświadczenia, zgody na 
pomiar temperatury oraz klauzuli informacyjnej. Podpisane oświadczenia oraz zgodę 
dostarcza do WTZ najpóźniej w momencie rozpoczęcia zajęć pierwszego dnia. 

2. Decyzje Rady Programowej oraz obowiązujące procedury będą aktualizowane na 
bieżąco wraz ze zmianami przepisów w tym zakresie. 

  

 

 

 

http://www.bydgoszcz.caritas.pl/


 

Załącznik nr 1  

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA WTZ 

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. 

L.2016.119.1 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych są Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji 

Bydgoskiej 

Al. Lecha Kaczyńskiego 37, 85-806 Bydgoszcz, wtz@caritas.pl  

 W Warsztatach Terapii Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji Bydgoskiej Pani/Pana dane osobowe 

w postaci pomiaru temperatury przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g (przetwarzanie jest 

niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) oraz art. 9 ust.2 lit. i 

(przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 

zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi) RODO;  

Dane osobowe Pani/Pana nie będą rejestrowane, gromadzone, przechowywane, udostępniane, ani 

w inny sposób przetwarzane. 

Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Osobom, których dane są przetwarzane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji 

Bydgoskiej, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych)  

Udostępnione dane Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu w sposób 

zautomatyzowany. 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.  

 

 

Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną. 

 

 

 

 …………………………………………………. 

(data i podpis) 

 

mailto:wtz@caritas.pl


 Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA WTZ 

 Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy, że: 

 Administratorem danych osobowych są Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji 

Bydgoskiej Al. Lecha Kaczyńskiego 37, 85-806 Bydgoszcz, wtz@caritas.pl  

  

W Warsztatach Terapii Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji Bydgoskiej  Pani/Pana dane osobowe 

w postaci pomiaru temperatury przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b (wypełnienie 

obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora), lit. g (przetwarzanie jest 

niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) , lit. h (przetwarzanie do 

celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy) i lit. i (przetwarzanie jest niezbędne ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w powiązaniu z art. 

207 i art. 211 pkt 7 kodeksu pracy. 

Dane osobowe Pani/Pana nie będą rejestrowane, gromadzone, przechowywane, udostępniane, ani 

w inny sposób przetwarzane. 

Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Osobom, których dane są przetwarzane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji 

Bydgoskiej, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

Udostępnione dane Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu w sposób 

zautomatyzowany. 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

 

 

 

 Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną. 

 

 

 …………………………………………………. 

(data i podpis) 

 

mailto:wtz@caritas.pl


 Załącznik nr 3 

OŚWIADCZENIE 

  

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam(em) kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji 

wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w izolacji lub 

kwarantannie. 

  

…………………………. …………………………. 

(data) (podpis) 

  

  

OŚWIADCZENIE 

  

Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania WTZ „Tęcza” Caritas Diecezji 

Bydgoskiej o zmianie sytuacji i od momentu kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej 

koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w izolacji lub kwarantannie pozostanę 

w domu. 

  

…………………………. …………………………. 

(data) (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z „Procedurami związanymi z pracą w Warsztacie Terapii 

Zajęciowej „Tęcza” Caritas Diecezji Bydgoskiej podczas stanu epidemicznego – dotyczącymi 

pracowników i uczestników zajęć w/w placówce oraz rodziców lub opiekunów prawnych” 

i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

…………………………. …………………………. 

(data) (podpis) 

 


