
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia zasad organizacji i wynajmowania świetlic wiejskich na terenie gminy Czerniejewo 
oraz procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

Na podstawie: 

᠆ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374 z późn. zm.), 

᠆ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronowirusem SARS-COV-
2 (Dz.U. z 2020 r., poz.325), 

᠆ ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 
z 2019 r., poz.1239 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady organizacji i wynajmowania świetlic wiejskich na terenie gminy Czerniejewo oraz 
procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana . 

  Burmistrz 
Miasta i Gminy Czerniejewo 

 
Tadeusz Szymanek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 49/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

ZASADY ORGANIZACJI 
I WYNAJMOWANIA 

ŚWIETLIC WIEJSKICH  NA TERENIE GMINY CZERNIEJEWO 
ORAZ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

Czerniejewo, 03 czerwca 2020 r. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, 

2. Rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące placówek dziennego pobytu w związku 
z planowanym otwarciem po 24 maja br. 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-
CoV-2. 

4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i korzystania ze świetlic wiejskich położonych na 
terenie gminy Czerniejewo oraz procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19, dotyczące 
wszystkich korzystających ze świetlic wiejskich. 

2. Celem procedur jest: 

1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19; 

2) umożliwienie mieszkańcom z terenu gminy Czerniejewo do korzystania ze świetlic wiejskich położonych 
na terenie gminy Czerniejewo, celem organizowania imprez rodzinnych, zgodnie z regulaminem 
funkcjonowania. 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych 
środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem. 

II. OBOWIĄZKI SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ JAKO ZARZĄDZAJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCIAMI. 

1. Sołtys i Rada Sołecka ustalają zasady wewnętrzne i dostosowują procedury wynajmowania świetlic 
wiejskich na imprezy, spotkania rodzinne  do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach 
pandemii koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Współpracują z organem gminy Czerniejewo w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji 
oraz ochrony osobistej. 

3. Sołtys przekazuje użytkownikom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje 
o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z organizacją spotkania, imprez rodzinnych. 

4. Wyposaża pomieszczenia w środki  do dezynfekcji rąk i powierzchni. 

5. Dopilnowuje, aby w holu głównym przy wejściu świetlicy umieszczono dozownik z płynem do 
dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowego zakładania oraz zdejmowania maseczki oraz rękawiczek 
i dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dopilnowuje wyposażenie w  mydła oraz/lub 
płyn do dezynfekcji rąk oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych (umieszczone  
w widocznych miejscach), a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk (umieszczone 
w widocznych miejscach). 
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6. Wynajmujący dopilnowuje, aby bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze świetlicy użytkownicy, 
personel często odkażali ręce płynem do dezynfekcji rąk i myli ręce mydłem wg instrukcji. 

7. Dopilnowuje, aby przed wejściem do budynku świetlicy w holu głównym  wisiała instrukcja, jak 
zakładać prawidłowo i zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz maseczki  oraz dopilnowuje, aby w budynku 
świetlicy znajdował się  kosz na zużyte rękawiczki i maseczki. 

8.  Zaleca się zachowanie odległości pomiędzy osobami min. 1,5-2 m, do 4m2. 

9.  Wynajmujący obowiązany jest:  

1) Usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe 
przedmioty, koce, poduszki itp.). 

2) Wietrzyć salę, w której organizowane jest spotkanie, impreza rodzinna. 

3) Utrzymuje w czystości ciągi komunikacyjne i poszczególne strefy ( strefa sanitarno-higieniczna, strefa 
kuchenna wraz ze zmywalnią) oraz dezynfekowania toalet. 

4) Dezynfekuje po zakończeniu spotkania, imprezy powierzchnie dotykowe i użytkowe jak: poręcze, klamki, 
oparcia krzeseł, framugi, skrzydła drzwi, włączniki światła, uchwyty powierzchnie płaskie, w tym blaty 
stołów ). 

6) Przestrzega warunków i wytycznych, określonych w niniejszym regulaminie oraz dba o bieżące 
zabezpieczenie i uzupełnienie środków do dezynfekcji rąk i ochrony osobistej, w tym usuwanie odpadów 
z podziałem na poszczególne pojemniki: odpady mieszane, pojemnik na zużyte rękawiczki i maseczki. 

7) Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji miejsc przygotowania posiłków wraz z wyposażeniem 
(strefa sali, strefa sanitarno-higieniczna, strefa kuchenna wraz ze zmywalnią). Brudne naczynia i sztućce 
gromadzi w miejscu wyznaczonym, w celu ich wyparzenia w stosownej temperaturze, przy użyciu 
odpowiednich środków. 

9) Po zakończonej pracy w kuchni i pozostałych strefach (strefa sanitarno-higieniczna, strefa kuchenna wraz 
ze zmywalnią) gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty  i pomieszczenia kuchenne, toalety, hol. 

10) Zapewnia odpowiednią liczbę zamykanych i opisanych pojemników na zużyte środki ochrony 
indywidualnej. 

11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

12. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze świetlicy wiejskiej uczestnicy odkażają ręce płynem do 
dezynfekcji rąk i myją ręce wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Procedury obowiązują do odwołania. 

2) Instrukcja mycia rąk 

3) Instrukcja dezynfekcji rąk 

5) Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki 

6) Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek 
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