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W HMIELOWK'ACH

ul. Nyska 18
45940 Opole

tel./fax 774743901 Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2020

Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach

z dnia 16 marca 2020 r.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia

epidemicznego wynikającego z zakażenia wirusem SARS - CoV2 wprowadza się szczególne

środki ostrożności określone przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 1

Wprowadza się do stosowania:

1. Zasady częstego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem zgodnie z instrukcją, wycierania

rąk ręcznikami jednorazowymi oraz w sytuacji niemożności umycia rąk.

dezynfekcję rąk przeznaczonym do tego płynem na bazie alkoholu.

2. Dezynfekcję 2x dziennie wszystkich urządzeń i przedmiotów częstego użytku we

wszystkich pomieszczeniach domu - blaty, klawiatury, myszki, klamki, uchwyty,

podłogi i urządzenia sanitarne.

3. Szczególną uwagę zwracać na czystość i higienę urządzeń sanitarnych

4. O niepokojących sytuacjach należy natychmiast zawiadomić dyrektora placówki i

Sanepid tel. 77 4428500 od poniedziałku do piątku w godz. 73°_15°5 lub 512082606

po godzinach urzędowania.

5. Nowy plan dnia dla dzieci ( w załączeniu)

6. Wstrzymuje się do odwołania kontakty dzieci z rodziną i osobami obcymi oraz

wszystkie wyjazdy dzieci.

7. Wychowankowie pozostają do odwołania w domu bez możliwości opuszczania go.

Możliwe jest jedynie wyjście na krótko do parku pod opieką wychowawcy.

8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych należy zadzwonić do

przychodni i ustalić dalsze postępowanie - nie jechać do przychodni ani do szpitala

bez wcześniej szego ustalenia gdzie się zgłosić.

9. W PCPR w Opolu można uzyskać pomoc psychologiczną pod nr tel. 509377 842

10. Rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać na mocy ustawy z dnia 7.03.2020 poz.374 z

opieki nad dzieckiem.

11. Zakupy będą dokonywane przez magazynierkę tylko w sytuacji koniecznej (nie

częściej jak raz na 2 tygodnie).



12. Pracownicy pracują w siedzibie placówki ( Opole, ul. Nyska 18) pojedynczo w

pokojach.

13. Wychowawca dyżurujący w nocy ma prawo zadzwonić do innego wychowawcy lub

dyrektora w sytuacji zagrożenia i konieczności udania się do lekarza.

14. Szczególną ostrożność należy zachować w kuchni podczas przechowywania i obróbki

produktów spożywczych - częste mycie i dezynfekcja rąk oraz wszystkich blatów,

sprzętu kuchennego i uchwytów.
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