
Zarządzenie wewnętrzne nr 16/2020 

Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach  

z dnia  12.10 2020 r. 

w sprawie podjęcia działań profilaktycznych w Domu Dziecka w Chmielowicach związanych 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

 

§ 1 

1. Zawieszeniu ulega obowiązująca procedura urlopowania wychowanków na dłuższe 

weekendowe odwiedziny do  rodzin i bliskich. 

2. Zawieszeniu ulega obowiązująca procedura odwiedzin wychowanków w Domu 

Dziecka w Chmielowicach. 

3. Wprowadza się zakaz organizowania na terenie Domu Dziecka w Chmielowicach 

imprez kulturalno-rozrywkowych i spotkań okazjonalnych  z udziałem  osób z 

zewnątrz. 

4. Dopuszcza się, w sytuacji szczególnie wyjątkowej,  możliwość odwiedzin 

wychowanka przez najbliższą rodzinę w placówce z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Wizyta odbywa się tylko w miejscu do tego wyznaczonym, bez udziału innych 

wychowanków, maksymalnie pół godziny. 

5. Nakazuje się obowiązek udostępniania wychowankom porozumiewania się z bliskimi 

osobami za pomocą urządzeń komunikacyjnych. 

6. Wychowankowie mogą opuszczać dom w celu realizacji obowiązku szkolnego przy 

czym: 

przed wyjściem wychowawcy zobowiązani są poinstruować dzieci jak zachować się w 

przestrzeni publicznej, a w szczególności o konieczności używania maseczek 

ochronnych i zachowania dystansu społecznego. 

7. Dopuszcza się przyjmowanie nowych wychowanków , przy czym: 

- nowo przyjmowani wychowankowie muszą być izolowani do czasu wykonania testu 

w kierunku COVID-19 

- w celu wykonania testu dyrektor wysyła dane do PCPR w Opolu 

- w czasie izolacji wychowanka wychowawcy  i inni pracownicy, którzy muszą mieć z 

nim kontakt  zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego- maseczki, przyłbice, 

rękawiczki, gogle, fartuch.  

8. Wprowadza się obowiązek używania maseczek ochronnych lub przyłbic przez 

wszystkich pracowników w sytuacjach niemożności zachowania dystansu 

społecznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób przychodzących do domu 

dziecka zgodnie z obowiązującą  procedurą przyjmowania interesantów. 

9. Utrzymuje się dla wszystkich pracowników obowiązek dezynfekcji rąk przed 

rozpoczęciem pracy i wszystkich dzieci powracających i wychodzących z domu. 

10. Utrzymuje się obowiązek dezynfekcji zewnętrznej korespondencji i paczek i 

korespondencji przekazywanej dzieciom. 



11. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do dokonywania samooceny swojego 

zdrowia przed przyjściem do pracy. W przypadku stwierdzenia symptomów 

charakterystycznych dla COVID-19 należy skorzystać z porady lekarza pierwszego 

kontaktu i nie przystępować do pracy. 

 

§ 2 

Działania wymienione w § 1 dotyczą wszystkich pracowników oraz wychowanków Domu 

Dziecka w Chmielowicach. 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem  zarządzenia powierza się dyrektorowi 

§ 4 

 

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


