
 

 
                                                                           

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

 

OBOWIĄZUJĄCA W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIALANIA MIASTO 
WŁOCŁAWEK  

WE WŁOCŁAWKU OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 

Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Rady Ministrów poz. 878  z dnia 16 maja  2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w związku                                
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19. 
 

Niniejsza Procedura reguluje: 

 Zasady bezpieczeństwa w LGD Miasto Włocławek 

 Zasady korzystania z oferty LGD Miasto Włocławek 

 Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. 

Załączniki 

1. Oświadczenie - Załącznik nr 1 do procedury. 

2. Oświadczenie - Załącznik nr 2 do procedury. 

3. Oświadczenie pracownika o przestrzeganiu procedury – Załącznik nr 3. 

4. Szczegółowa instrukcja mycia rąk. 

5. Szczegółowa instrukcja dezynfekcji rąk. 

6. Szczegółowa instrukcja zdejmowania rękawiczek ochronnych. 

7. Szczegółowa instrukcja zdejmowania maseczek ochronnych. 

 

SPIS TREŚCI 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

§ 2 OBOWIAZKI LGD MIASTO WŁOCŁAWEK. 

§ 3 OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW. 

§ 4 ZASADY DZIAŁANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM. 



 

 
                                                                           

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie placówki w okresie pandemii COVID-
19, dotyczy wszystkich osób pracujących na rzecz Stowarzyszenia LGD oraz przybywających i 
korzystających ze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek w okresie pandemii 
COVID-19. 

2. Celem wdrożenia niniejszej Procedury jest: 

a. zminimalizowanie zagrożeń związanych z koronawirusem lub zarażaniem wirusem SARS-CoV-2. 

3. Procedura określa zasady i definiuje działania, mające ograniczyć możliwość zakażenia, które 
pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka 
związanego z zakażeniem, dlatego każda osoba decydując się na przebywanie/korzystanie z 
Stowarzyszenie LGD Miasto Włocławek jest zobowiązana zapoznać się oraz poprawnie wypełnić i 
podpisać OŚWIADCZENIA stanowiące załączniki do niniejszej Procedury. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI  W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIALANIA MIASTO 
WŁOCŁAWEK 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek 

1. Nowelizuje regulaminy wewnętrzne i dostosowuje obowiązujące w Stowarzyszeniu LGD 
procedury do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa    
i choroby COVID-19. 

2. Organizuje pracę personelu w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 
koronawirusa i choroby COVID-19. 

3. Informuje odwiedzających  o czynnikach ryzyka COVID-19, oraz o odpowiedzialności za podjętą 
decyzję związaną z korzystaniem z Stowarzyszenia LGD. (Załącznik nr 1: Oświadczenie o 
odpowiedzialności) 

4. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracujących w Stowarzyszeniu LGD (obejmujące w 
szczególności rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i 
powierzchni. 

5. Dopilnowuje, aby przy wejściu umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,                           
a  w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia mydła antybakteryjne oraz umieszczone 
w widocznych miejscach instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk (Załącznik nr 4) a przy 



 

 
                                                                           

 

dozownikach z płynem umieszczone w widocznych miejscach instrukcje do dezynfekcji rąk 
(Załącznik nr 5). 

6. Dopilnowuje, aby przy wejściu do Stowarzyszenia LGD oraz w lokalach użytkowanych na rzecz 
realizacji zadań Stowarzyszenia LGD wisiała umieszczona w widocznym miejscu instrukcja, jak 
zdejmować rękawiczki jednorazowe (Załącznik nr 6) oraz, aby obok znajdował się kosz na zużyte 
rękawiczki oraz instrukcja zdejmowania maseczek ochronnych (Załącznik nr 7). 

§ 3 

OBOWIĄZKI OSÓB PRACUJACYCH W STOWARZYSZENIU LGD 

1. Każda pracująca osoba zobowiązana jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy 
dziennie. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, 
gorączka) zobowiązana jest pozostać w domu i zawiadomić o swoim podejrzeniu, Zarząd 
Stowarzyszenia LGD. 

3. Do Stowarzyszenia LGD pracujący wchodząc i wychodząc każdorazowo odkażają ręce płynem do 
dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. 

4. Często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg umieszczonej w widocznych miejscach              
w Stowarzyszeniu LGD oraz miejscach realizacji zadań Stowarzyszenia  instrukcji stanowiącej zał. nr 
5 oraz myją ręce zgodnie z instrukcją stanowiącą zał. nr 4. 

5. Wszyscy pracujący stosują środki ochrony osobistej. 

6. Obowiązki pracujących w Stowarzyszeniu LGD: 

a) Nadzoruje rozmieszczenie odwiedzających wg planu Sali. 

b) Utrzymuje wśród uczestników zalecany dystans społeczny. 

c) Dezynfekuje stolik i krzesła po każdym uczestniku (stosowanie kartki z napisem 
„Zdezynfekowane”. 

d) Usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

e) Wietrzy salę, co najmniej raz na godzinę. 

f) Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania           
w czystości ciągów komunikacyjnych. 

g) Dezynfekuje powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, co 15 minut 
(z wyłączeniem podłóg). 

h) Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
do przygotowania napoi (herbaty, kawy, wody,). 

i) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty 
pomieszczeń lokalu. 



 

 
                                                                           

 

j) Dbają o to by uczestnicy regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, 
po powrocie ze świeżego powietrza. 

7.   Wyłączone są z użytkowania przestrzenie samoobsługowe, w tym do samodzielnego nalewania 
napojów. 

8.   Usunięte są dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki itp.) z obszaru sal. 

9. Zastosowano ograniczenie przebywania osób trzecich w Stowarzyszeniu LGD i miejscach 
użytkowanych przez Stowarzyszenie na potrzeby realizacji działań statutowych do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: tylko osoby zdrowe w masce 
osłaniającej usta i nos, w rękawiczkach jednorazowych po dezynfekcji rąk, (np. dostawcy, 
listonosz). 

§ 4 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

1. W czasie obowiązywania niniejszej procedury na czas zwiększonego reżimu sanitarnego                    
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Stowarzyszeniu LGD działać 
będzie od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.   

2. W związku z koniecznością ograniczenia liczebności użytkowników: limit osób w lokalu (na 1 
osobę musi przypadać co najmniej 4 m2). W Stowarzyszeniu LGD (oprócz pracowników) 
jednorazowo może przebywać maksymalnie 20 osób, lub 12 osób w wieku do 10 lat, 14 osób w 
wieku powyżej 14 lat w jednej grupie w jednej Sali. 

3. Pracujący są zobowiązani do kontroli maksymalnej liczby gości – na podstawie liczby 
dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych powyżej. 

4. Obowiązuje zasada, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we 
wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku mogą siedzieć 
pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni 
naprzeciw siebie. 

5. Wyłączone są z użytkowania przestrzenie samoobsługowe, w tym do samodzielnego nalewania 
napojów. 

6. Usunięte są dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki itp.) z obszaru sal. 

7. Zastosowano ograniczenie przebywania osób trzecich w Stowarzyszeniu LGD do niezbędnego 
minimum,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: tylko osoby zdrowe w masce 
osłaniającej usta i nos, w rękawiczkach jednorazowych po dezynfekcji rąk, (np. dostawcy, 
listonosz). 

8. Każda z osób chcących z korzystać ze Stowarzyszenia LGD zapoznaje się z Procedurą 
Bezpieczeństwa opracowaną i wdrożoną w Stowarzyszeniu LGD na czas zwiększonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i zobowiązana jest do 
złożenia podpisanego OŚWIADCZENIA stanowiące załączniki nr 1 i 2. 



 

 
                                                                           

 

9. Obowiązuje dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren Stowarzyszenia LGD.   

10. Przebywanie na terenie Stowarzyszenia LGD dozwolone jest tylko i wyłącznie w maseczce 
ochronnej. 

11. Każda z osób chcących z korzystać z usług Stowarzyszenia LGD musi być zdrowa, bez objawów 
infekcji. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, 
osłabienie (bez względu na etiologie) wykluczają z możliwości korzystania z Stowarzyszenia 
LGD w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby 
COVID-19.  

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedura Bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Zarząd Stowarzyszenia LGD 
Zarządzenia wdrażającego procedurę. 

2. Procedura obowiązuje do odwołania stanów zagrożenia koronawirusem (SARS-CoV-2) przez MZ         
i MEN oraz GIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie - Załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie - Załącznik nr 2.  



 

 
                                                                           

 

3. Oświadczenie pracownika – Załącznik nr 3. 

4. Szczegółowa instrukcja mycia rąk – Załącznik nr 4. 

5. Szczegółowa instrukcja dezynfekcji rąk – Załącznik nr 5. 

6. Szczegółowa instrukcja zdejmowania rękawiczek ochronnych – Załącznik nr 6. 

7. Szczegółowa instrukcja zdejmowania maseczek ochronnych – Załącznik nr 7. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 

 

                        Włocławek, dn. ………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja,   ………………………………………………………………………………………………, oświadczam, że 

                                                                   (nazwisko i imię) 

nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków mojej najbliższej 
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie. Stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych 
oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, 
wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za 
dobrowolne korzystanie z usług Stowarzyszenia LGD w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowany/a o ryzyku, na jakie jestem narażona/y tj.: 

 mimo wprowadzonych w Stowarzyszeniu LGD obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 
19. 

 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w Stowarzyszeniu LGD (nie tylko na 
terenie) personel/klient zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie 
zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę. 

 w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u uczestników lub personelu 
Stowarzyszenia LGD zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na 
terenie obiektu oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę. 



 

 
                                                                           

 

Oświadczam, że nie jestem uczulona/y na wszelkie środki dezynfekujące. 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się na terenie Stowarzyszenia LGD nie będę wnosił skarg, 
zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia 
epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

…..…………………………………………….. 

    (czytelny podpis) 



 

 
                                                                           

 

Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 

 

 

                               Włocławek, dn. …………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

(Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że: 

Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCEJ W STOWARZYSZENIU 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTO WŁOCŁAWEK W  OKRESIE PANDEMII COVID-19.  

Zobowiązuję się do jej przestrzegania, przede wszystkim: przychodzenia do Stowarzyszenia LGD tylko i 

wyłącznie będąc zdrowym, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała. W razie wystąpienia 

jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w Stowarzyszeniu LGD zobowiązuję się do 

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu zarządowi Stowarzyszenia LGD.  

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mnie,  nie zostanę w 

danych dniu przyjęty/ta do Stowarzyszenia LGD. 

Zobowiązuję się do poinformowania pracujących w  Stowarzyszeniu LGD o wszelkich zmianach w 

sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

 

…..……………………………………… 

(czytelny podpis)



                                                                                                  

 
 

 

 

Załącznik nr 3 do Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19      

 

Włocławek, dn. …………………………… 

 

……………………………………………………… 

         (Nazwisko i imię pracownika) 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 

Ja niżej podpisana oświadczamy, że: 

Zapoznałam się z treścią PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCEJ W 

STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTO WŁOCŁAWEK W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19           i zobowiązuję się do jej przestrzegania. 

 

 

 

 

 

      ………………………………………………………. 

       (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

 
 

 

WYCIĄG Z PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
OBOWIĄZUJĄCEJ W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTO WŁOCŁAWEK 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 
 § 4 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

1. W czasie obowiązywania niniejszej procedury na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w 
warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Stowarzyszeniu LGD działać będzie 
od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00.   

2. W związku z koniecznością ograniczenia liczebności użytkowników: limit osób w lokalu (na 1 
osobę musi przypadać co najmniej 4 m2). W Stowarzyszeniu LGD (oprócz pracowników) 
jednorazowo może przebywać maksymalnie 20 osób, lub 12 osób w wieku do 10 lat, 14 osób 
w wieku powyżej 14 lat w jednej grupie w jednej Sali. 

3. Pracujący są zobowiązani do kontroli maksymalnej liczby gości – na podstawie liczby 
dostępnych miejsc siedzących, przy uwzględnieniu zasad zawartych powyżej. 

4. Obowiązuje zasada, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we 
wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku mogą siedzieć 
pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni 
naprzeciw siebie. 

5. Wyłączone są z użytkowania przestrzenie samoobsługowe, w tym do samodzielnego 
nalewania napojów. 

6. Usunięte są dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki itp.) z obszaru sal. 

7. Zastosowano ograniczenie przebywania osób trzecich w Stowarzyszeniu LGD do niezbędnego 
minimum,  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: tylko osoby zdrowe w masce 
osłaniającej usta i nos, w rękawiczkach jednorazowych po dezynfekcji rąk, (np. dostawcy, 
listonosz). 

8. Każda z osób chcących z korzystać ze Stowarzyszenia LGD zapoznaje się    z Procedurą 
Bezpieczeństwa opracowaną i wdrożoną w Stowarzyszeniu LGD na czas zwiększonego reżimu 
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i zobowiązana jest do 
złożenia podpisanego OŚWIADCZENIA stanowiące załączniki nr 1 i  2. 

9. Obowiązuje dezynfekcja rąk przez uczestników przy wejściu na teren Stowarzyszenia LGD jak 
również regularne mycie rąk po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza. 

10. Przebywanie na terenie Stowarzyszenia LGD dozwolone jest tylko i wyłącznie w maseczce 
ochronnej. 

11. Każda z osób chcących z korzystać z usług Stowarzyszenia LGD musi być zdrowa, bez objawów 
infekcji. Podwyższona temperatura, kaszel, katar, zaczerwienione i/lub zaropiałe oczy, 
osłabienie (bez względu na etiologie) wykluczają z możliwości korzystania z Stowarzyszenia 
LGD w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i 
choroby COVID-19.  

 


