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Załącznik nr 1  

do Wytycznych do zasad realizacji  

Warszawskiej Akcji 

„Lato w Mieście” 2020 

 

PROCEDURA 

organizacji zajęć w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (FPE) i Feryjnych Placówkach Edukacyjnych 

Specjalnych (FPES) zorganizowanych w szkołach/placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, 

w tym w szkołach/placówkach specjalnych, w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” od dnia 

29 czerwca 2020 r. do odwołania 

 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 

biorącym udział w zajęciach w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”, w związku                              

z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

 

II. Zakres procedury 

Procedurę należy stosować w szkole/placówce prowadzonej przez m.st. Warszawę, w której w 

ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” zorganizowana jest Feryjna Placówka 

Edukacyjna/Feryjna Placówka Edukacyjna Specjalna.   

 

III. Za wdrożenie procedury odpowiedzialny jest organizator wypoczynku.  

 

IV. Postanowienia szczegółowe 

1. W Feryjnych Placówkach Edukacyjnych grupa uczestników wypoczynku liczy do 12 osób (w 

przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą burmistrza dzielnicy można zwiększyć liczbę dzieci - nie 

więcej niż o 2.  

2. Konieczne jest zapewnienie przez organizatora niezbędnych danych osobowych uczestników i 

danych kontaktowych ich rodziców, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś  z 

uczestników zakażenia koronawirusem. 

3. Regulamin zajęć i wymagania związane z zapobieganiem transmisji COVID-19 są przekazywane 

rodzicom przed rozpoczęciem zajęć. Dzieci, których rodzice nie zaakceptują regulaminu nie 

mogą być przyjmowane na zajęcia.  

4. W Feryjnych Placówkach Edukacyjnych Specjalnych zorganizowanych w szkołach/placówkach 

specjalnych ze względu na specyfikę opieki przy określaniu liczby uczniów w grupie należy 

uwzględnić rodzaj niepełnosprawności uczniów. 

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie albo izolacji lub pod nadzorem sanitarnym w 

warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do FPE/FPES (uczestnik również 

powinien przebywać w domu na kwarantannie). 

6. Do FPE/FPES może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów infekcji (m.in. gorączka, kaszel, 

duszność, wysypka, biegunka, osłabienie, bóle mięśniowe itp.) 
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7. W miarę możliwości uczestnicy powinni być odprowadzani i odbierani  

przez tę samą, zdrową osobę dorosłą, która nie może być na kwarantannie albo w izolacji lub 

pod nadzorem sanitarnym. 

8. Osoba przyprowadzająca i odbierająca uczestnika nie może mieć objawów infekcji (m.in. 

gorączka, kaszel, duszność, wysypka, biegunka, osłabienie, bóle mięśniowe itp.) oraz 

zobowiązana jest do przestrzegania w przestrzeni wspólnej FPE/FPES wszelkich środków 

ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych 

i zachowania o ile to możliwe 2-metrowego dystansu.  

9. Osoba przyprowadzająca i odbierająca uczestnika powinna ograniczyć czas przebywania w 

przestrzeni wspólnej na terenie szkoły/placówki do niezbędnego minimum. Osoba ta 

obowiązana jest opuścić FPE/FPES bez zbędnej zwłoki. 

10. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub kilkoro rodziców w odstępie 

od siebie co najmniej 2 m.   

11. Przed rozpoczęciem każdego turnusu rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do 

wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała dziecka. 

12. Każdorazowo przed przyjęciem uczestnika, wyznaczony pracownik mierzy temperaturę 

dziecku termometrem bezdotykowym, zgodnie z Instrukcją BHP pomiaru temperatury, 

termometrem elektronicznym. 

13. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestników w sali nie może być mniejsza niż 4m2 

na 1 osobę (uczestników i nauczycieli).  

14. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), 

wykorzystywane podczas zajęć, należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

15. Uczestnik nie powinien przynosić z domu żadnych przedmiotów. 

16. Zaleca się korzystanie z sali gimnastycznej na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości 

grup i dystansu pomiędzy nimi. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga 

powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.  

17. Zaleca się w jak największym zakresie czasowym, korzystanie przez uczestników z boiska 

szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości 

grup i dystansu pomiędzy nimi. Podczas zajęć w salach, w których przebywają dzieci, o ile to 

możliwe i bezpieczne, pozostawić otwarte okna lub regularnie wietrzyć sale, nie rzadziej niż co 

godzinę.  

18. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed 

używaniem. 

19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami. 

20. W miarę możliwości należy zapewnić taką organizację pracy, która utrudni stykanie się ze sobą 

poszczególnych grup uczestników (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki lub zajęć 

na boisku). 
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21. Należy zapewnić w miejscu realizacji zajęć, odpowiednią liczbę dozowników z płynem do 

dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników, w szczególności przy wejściu do budynku, salach 

spożywania posiłków oraz przy wejściu/wyjściu z toalet. 

22. Program wypoczynku powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej 

okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

23. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc 

publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. 

24. Nie organizuje się żadnych imprez okolicznościowych. 

25. Ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć. W szatni wykorzystuje się co drugi boks. 

26. Uczestnicy, nauczyciele oraz pracownicy FPE/FPES, szczególnie po przyjściu do placówki, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 

2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.  

27. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników.  

28. Zapewnia się bieżące sprzątanie i dezynfekcję toalet. Należy zapewnić płynne mydło, płyn do 

dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe papierowe. Należy wywiesić instrukcje dot. mycia i 

dezynfekcji rąk. 

29. Zakaz używania suszarek do rąk 

30. Należy stosować szczególne środki higieny i bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb oraz 

dysfunkcji dzieci, sprawując opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

31. Nauczyciele i inni pracownicy FPE/FPES powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5-2 m. 

32. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty                       

z uczestnikami oraz nauczycielami. 

33. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

34. W FPE/FPES należy zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej 

konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem. 

35. Przed wejściem do budynku szkoły, w której zorganizowana jest FPE/FPES, umożliwia się 

skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz umieszcza się informację o sposobie jego 

użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do placówki. 

36. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do budynku dezynfekowały dłonie, miały 

zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

37. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego  do 
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wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

38. Pracownikom FPE/FPES zapewnia się zaopatrzenie w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

39. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

40. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych 

dystrybutorów przez uczestników pod nadzorem opiekuna. 

41. Przy organizacji żywienia w FPE/FPES (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia 

przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w 

miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, 

płyny myjąco-dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.  

42. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, 

rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, mycie lub dezynfekcję blatów stołów 

i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z 

dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.  

43. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 

 


