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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE 

STANICY „GOŚCIRAJ” W GOŚCIMIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSIEDLE MŁODYCH” 

W POZNANIU 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Stanicy 

„Gościraj” w Gościmiu SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu (zwanej dalej Stanicą) w okresie 

epidemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Stanicy oraz wszystkich osób 

przebywających na terenie Stanicy (zwanych dalej Gośćmi).  

2. Celem procedury jest:  

1) zminimalizowanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem lub wystąpienia 

choroby COVID-19;  

2) umożliwienie przebywania Gościom na terenie Stanicy. 

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 

podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego   

z zakażeniem.  

4. Decyzja o przyjeździe do Stanicy powinna nastąpić po przeanalizowaniu ryzyka związanego  

z zachorowaniem na COVID-19. Każda osoba przebywająca na terenie Stanicy, decydując się 

na przyjazd, zobowiązana jest wypełnić Oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 

lub 2 do niniejszej Procedury.  

 

 

§ 2 

ORGANIZACJA PRACY  W STANICY 

1. Przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na terenie 

Stanicy jest Kierownik Stanicy. Kierownik Stanicy jest uprawniony do podejmowania decyzji  

i czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem i działaniem Stanicy.  

2. Harmonogram pracy Stanicy ustalany jest w przez Kierownika Stanicy i zależy od 

obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

wynikających z odrębnych przepisów i wytycznych sformułowanych przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego (GIS) w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwem Sportu i Ministerstwem Rozwoju.   

3. Do placówki mają wstęp tylko pracownicy Stanicy i Goście.  

4. Podczas pobytu w Stanicy Goście korzystają z terenów i pomieszczeń ogólnodostępnych 

takich jak: jadalnia, sanitariaty, miejsca rekreacji, plaża i inne miejsca ogólnodostępne z 

zachowaniem zasady odstępu społecznego 2 m. 

5. Posiłki wydawane są według podanego Gościom harmonogramu z uwzględnieniem 

przepisów określonych w wytycznych GIS.   
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6. Pomieszczenia ogólnodostępne, w których przebywają Goście są każdorazowo wietrzone po 

opuszczeniu danego pomieszczenia przez Gościa lub grupę Gości.   

7. W ciągu dnia w pomieszczeniach ogólnodostępnych prowadzone są systematycznie prace 

porządkowe i na bieżąco odbywa się też dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i innych 

tzw. miejsc dotykowych.   

8. Używane przez Gości przedmioty będące własnością Stanicy są dezynfekowane przez 

pracownika Stanicy każdorazowo po ich zwrocie przez Gości.   

9. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez Gości pomieszczeń ogólnodostępnych, są one  

dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.  Dotyczy to również sprzętu. 

10. Po dezynfekcji, zgodnie z zaleceniami producenta odnośnie stosowania środków 

dezynfekujących, pomieszczenia są wietrzone.  

 

§ 3 

WARUNKI PRZEBYWANIA NA TERENIE STANICY 

1. Warunkiem przebywania na terenie Stanicy jest dostarczenie  przez osoby przyjeżdzające do 

Stanicy Oświadczenia o którym mowa w § 1 ust. 4 Procedury. Oryginał Oświadczenia należy 

dostarczyć w dniu przyjazdu. Wzór Oświadczenia jest umieszczony na stronie:  

www.osiedlemlodych.pl.  

2. Niedostarczenie Oświadczenia, o którym mowa powyżej w podanym terminie jest podstawą 

do wydania przez Kierownika Stanicy odmowy wstępu i przebywania na terenie Stanicy.  

3. Goście zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania zasad ostrożności w tym  

w szczególności odstępu 2 m, obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji dłoni.  

4. Przed wejściem do Stanicy pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała Gościa. Jeżeli 

odczyt temperatury wskazuje powyżej 37,5 °C pracownik odmawia wpuszczenia Gościa na 

teren Stanicy.  

5. Każdy Gość przed wejściem na teren Stanicy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk  

i zakrycia ust i nosa. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI GOŚCI STANICY 

1. Goście są zobowiązani do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania procedur w Stanicy 

opracowanych na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii 

koronawirusa. 

2. Goście Stanicy w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Kierownika Stanicy. 

3. Kierownik Stanicy jest uprawniony do wydania odmowy wstępu na teren Stanicy w sytuacji, 

w której z Oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Procedury wynikać będzie, że 

dana osoba zamieszkuje wspólnie z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji. 

Każda osoba posiadająca zamiar przyjazdu do Stanicy ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o 

której mowa wyżej.  
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4. Na terenie Stanicy może przebywać tylko osoba zdrowa, to znaczy bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,5 °C, katar, kaszel, 

biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 

nietypowe objawy).  

5. Goście Stanicy są zobowiązani, jeżeli to możliwe do zachowania dystansu społecznego –  

2 m, posiadania i stosowania środków ochrony osobistej, w tym do zasłaniania ust i nosa we 

wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych Stanicy.  

6. Osoby przebywające na terenie Stanicy przy każdym wejściu i wyjściu ze Stanicy, 

zobowiązane są do odkażania rąk płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej  

w widocznych miejscach w placówce) i mycia rąk zgodnie z instrukcją.  

§ 5 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STANICY 

1. Kierownik Stanicy dostosowuje procedury obowiązujące w Stanicy do obowiązujących 

przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii 

koronawirusa.  

2. Kierownik Stanicy organizuje pracę personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego  

w warunkach epidemii koronawirusa.  

3. Kierownik Stanicy zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia 

zachorowania Gościa  lub pracownika.  

4. Kierownik Stanicy zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki 

higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni, w tym zapewnia przy wejściu na teren Stanicy  

i przy wejściu do jadalni dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla 

dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach).  

5. Kierownik Stanicy monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez pracowników 

Stanicy i Gości. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

1. Każdy pracownik Stanicy jest zobowiązany do samoobserwacji i pomiaru temperatury. 

2. W przypadku podejrzenia choroby, w tym zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka), pracownik zobowiązany jest do zastosowania się do decyzji 

lekarza. O fakcie tym pracownik bezzwłocznie zawiadamia Kierownika Stanicy. 

3. Każdorazowo przy wejściu i wyjściu ze Stanicy oraz w trakcie pracy pracownicy odkażają ręce 

płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach na terenie 

Stanicy) i myją ręce zgodnie z instrukcją.  

4. Pracownicy nie przemieszczają się po Stanicy bez uzasadnionej potrzeby.  

5. Pracownicy pracują wg ustalonego przez Kierownika Stanicy  harmonogramu. 

6. Pracownicy są zobowiązani do: 

a) wyjaśniania Gościom, jakie zasady obowiązują w Stanicy i dlaczego zostały wprowadzone;  
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b) po opuszczeniu przez daną grupę Gości pomieszczeń ogólnodostępnych wietrzenia tych 

pomieszczeń; 

7. Pracownicy obsługi są zobowiązani do: 

a) wykonywania codziennych prac porządkowych i dezynfekcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem dystansu społecznego 2 m i utrzymywania w czystości i dezynfekcji  

miejsc ogólnodostępnych dla Gości Stanicy; 

b) bieżącego dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników 

światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, blatów, itp.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Stanica podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.  

2. Procedura obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Stanicy od ogłoszenia do jej 

odwołania. 

 


