PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W MIEJSCU PRÓB
CHÓRU ALLA POLACCA
ORAZ CHÓRU MIESZANEGO ROZŚPIEWAWA
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa w miejscu prób Chóru Alla Polacca
oraz Chóru Mieszanego RozśpieWawa w okresie pandemii COVID-19. Zakres stosowania
dotyczy pedagogów chóru, opiekunów chóru, pracowników chóru, chórzystów, a także
rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających na próby.
2. Celem procedur jest w szczególności:
a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia chorobą COVID-19,
c) ustalenie zasad funkcjonowania chóru w związku z wyzwaniami okresu pandemii
COVID-19.
3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka
związanego z zakażeniem, dlatego rodzic/opiekun prawny decydując się na przyprowadzenie
dziecka na próbę lub dorosły członek chóry jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
§ 2 PRZEDMIOT PROCEDURY
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
1) zasad pracy dla pedagogów/opiekunów/pracowników Chóru,
2) zasad organizacji opieki w trakcie prób Chóru,
3) zasad postępowania na wypadek stwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19.
§ 3 OBOWIĄZKI DYREKTORA CHÓRU
1. Dyrektor Chóru ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w
Chórze do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby
COVID-19.
2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19.
3. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pedagogów/opiekunów/pracowników Chóru rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk.
4. Dopilnowuje, aby przy wejściu do pomieszczenia, w którym jest próba, umieszczono
dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z pomieszczenia, w którym jest próba, w trakcie
pracy, często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk i myje ręce.

§ 4 OBOWIĄZKI PEDAGOGÓW/OPIEKUNÓW/PRACOWNIKÓW CHÓRU
1. Każdy pedagog, opiekun, pracownik Chóru zobowiązany jest do samoobserwacji i
codziennego pomiaru swojej temperatury ciała.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka)
pedagog, opiekun, pracownik Chóru pozostaje w domu i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie
Dyrektora Chóru.
3. Pedagog, opiekun, pracownik Chóru w trakcie pracy często odkaża ręce płynem do
dezynfekcji rąk.
4. Pedagog, opiekun, pracownik Chóru przed każdą próbą dokonuje pomiaru swojej
temperatury ciała, gdy nie przekracza ona 37oC oraz nie zaobserwował u siebie objawów
chorobowych może rozpocząć pracę i udać się na swoje stanowisko pracy.
5. Pedagog, opiekun, pracownik Chóru nie przemieszczają się bez potrzeby w miejscu
prowadzenia prób.
§ 5 OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani zapoznać się z procedurami opracowanymi na
czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19 w miejscu
prób Chóru.
2. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko na próbę i przychodzi tylko z dzieckiem mającym
pozostać na próbie. Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko.
3. Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi Chóru lub
pedagogom/opiekunom/pracownikom Chóru, informacji o stanie zdrowia dziecka, które są
istotne.
4. Nie posyłają na próby dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
5. Przyprowadzają na próby tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
6. Rodzic w pełni akceptuje fakt, że w sytuacji, w której na próbę przyprowadzi dziecko, które
ma jakiekolwiek symptomy przeziębienia (w szczególności: katar, kaszel lub podwyższona
temperatura ciała) dziecko to nie będzie uczestniczyć w próbie.
7. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać na próbę zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
12. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do/z miejsca, w którym odbywa się próba,
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
§ 6 OBOWIĄZKI DOROSŁYCH CZŁONKÓW CHÓRU
1. Dorośli członkowie Chóru są zobowiązani zapoznać się z procedurami opracowanymi na
czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii choroby COVID-19 w miejscu
prób Chóru.
2. Dorośli członkowie Chóru są bezwzględnie zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi
Chóru lub pedagogom/opiekunom/pracownikom Chóru, informacji o swoim stanie zdrowia,
które są istotne.
4. Nie przychodzą na próby, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
5. Przychodzą na próby tylko jeżeli są zdrowi – bez objawów chorobowych.

6. Dorośli członkowie Chóru w pełni akceptują fakt, że w sytuacji, w której przyjdą na próbę z
jakimikolwiek symptomami przeziębienia (w szczególności: katar, kaszel lub podwyższona
temperatura ciała), nie będą uczestniczyć w próbie.
7. Zachowują podstawowe zasady higieny m.in. mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki
na przywitanie, unikanie częstego dotykania oczu, nosa i ust.
8. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do/z miejsca, w którym odbywa się próba,
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
§ 7 ORGANIZACJA PRÓB
1. Pedagog, opiekun, pracownik Chóru przed próbą dokonuje pomiaru temperatury wchodzącej
osobie.
2. Jedna grupa przebywa w jednej sali (pomieszczeniu).
3. Dzieci nie mogą przynosić na próby przedmiotów i zabawek z domu.
4. Sale są wietrzone co godzinę.
5. Na próby mogą uczęszczać wyłącznie dzieci i dorośli zdrowi, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
bezwzględnie nie wolno przyprowadzać dziecka/przychodzić na próby.
7. Dorośli członkowie Chóru oraz Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający
dzieci na/z prób w miarę możliwości zachowują dystans społeczny w odniesieniu do personelu
Chóru oraz innych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych wynoszący minimum 2 m.
8. Wszyscy uczestnicy prób w miarę możliwości zachowują w odniesieniu do personelu Chóru
oraz innych uczestników prób dystans społeczny wynoszący min. 2 m.
9. Uczestnicy prób w miarę możliwości, mogą stosować środki ochrony indywidualnej
(maseczki, przyłbice, rękawiczki itp.) oraz muszą zapoznać się z instrukcją prawidłowego ich
używania. Są także zobowiązani do przestrzegania zasad higieny rąk i dróg oddechowych.
§ 8 PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. Do pracy w chórze mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Nie należy angażować w próby pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z
istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. Pedagodzy, opiekunowie, pracownicy Chóru zostają poinstruowani, że w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na próby, powinni pozostać w
domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i
poinformować, że mogą być zakażeni chorobą COVID-19.
4. Pedagodzy, opiekunowie, pracownicy Chóru zobowiązani są śledzić informacje Głównego
Inspektora
Sanitarnego
i
Ministra
Zdrowia,
dostępne
na
stronach
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów
prawa.
5. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia chorobą COVID-19 (duszności,
kaszel, gorączkę):
a) pedagog, opiekun, pracownik Chóru, prowadzący próbę, pozostaje z dzieckiem
utrzymując min. 2 m odległości w miejscu odosobnienia od grupy;

b) pedagog, opiekun, pracownik Chóru, prowadzący próbę, zawiadamia Dyrektora Chóru o
zaistniałej sytuacji;
c) Dyrektor Chóru zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu
dziecka dzwoni na 999 lub 112;
d) pedagog, opiekun, pracownik Chóru, prowadzący próbę, bezzwłocznie zawiadamia
rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji – rodzice odbierają dziecko z miejsca
próby.
6. Dorosły, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia chorobą COVID-19 (duszności,
kaszel, gorączkę):
a) zgłasza fakt pedagogowi, opiekunowi, pracownikowi Chóru, prowadzącemu próbę i
bezzwłocznie udaje się w miejsce odosobnienia od grupy;
b) pedagog, opiekun, pracownik Chóru, prowadzący próbę, zawiadamia Dyrektora Chóru o
zaistniałej sytuacji;
c) Dyrektor Chóru zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu danej
osoby dzwoni na 999 lub 112.
7. Pedagog, opiekun, pracownik Chóru, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia chorobą
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
a) zgłasza ten fakt Dyrektorowi Chóru i bezzwłocznie udaje się w odosobnione miejsce;
b) Dyrektor Chóru bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze
kroki bezpieczeństwa.
8. W przypadku wystąpienia u pedagoga, opiekuna, pracownika Chóru, będącego na
stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie chorobą COVID-19
niezwłocznie należy odsunąć go od pracy – odizolować od grupy. Dyrektor Chóru zawiadamia
stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie złego stanu pedagoga, opiekuna, pracownika
Chóru, dzwoni na 999 lub 112.
9. W przypadku podejrzenia u dziecka, dorosłego lub pedagoga, opiekuna, pracownika Chóru,
zakażenia chorobą COVID-19, należy:
a) wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup chórzystów, powiadomić właściwą miejscowo
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń;
b) należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego po ustaleniu, czy
należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek;
c) należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie na próbie, na której
przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz osób, które miały z nią kontakt.
10. Objawami choroby COVID-19 mogą być: a) duszność, b) stan podgorączkowy –
temperatura ciała pomiędzy 37oC a 38oC, c) objawy przeziębieniowe, d) gorączka, e) kaszel,
f) duszności i kłopoty z oddychaniem, g) bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
11. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do odwołania.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
MAŁOLETNICH CZŁONKÓW CHÓRU
Oświadczam, że moja córka/mój syn
………………………………………………………………………….……
(imię i nazwisko dziecka)

według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających złożenie
niniejszego oświadczenia nie była chora/był chory na COVID-19, nie miała/miał kontaktu z
osobą chorą na COVID-19, nie przebywała/przebywał na kwarantannie oraz nikt z członków
najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywał na kwarantannie, nie przejawiał widocznych
oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak
chorobowych np.: podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka,
bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.
Jednocześnie oświadczam, że:
- zapoznałam/em się z „Procedurą Bezpieczeństwa w miejscu prób Chóru Alla Polacca oraz
Chóru Mieszanego RozśpieWawa w okresie pandemii” i zobowiązuje się do jej przestrzegania;
- zobowiązuję się do samodzielnego przyprowadzania na próby Chóru Alla Polacca tylko i
wyłącznie dziecka zdrowego, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz do
natychmiastowego odebrania dziecka w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
w czasie trwania prób Chóru Alla Polacca;
- przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w sytuacji widocznych oznak choroby u mojego
dziecka nie zostanie ono w danym dniu przyjęte na próbę Chóru Alla Polacca;
- wyrażam zgodę na dokonywanie codziennego pomiaru temperatury u mojego dziecka z
wykorzystaniem termometru bezdotykowego;
- zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Chóru Alla Polacca o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej związanej z COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu, w szczególności,
gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na COVID-19.
Ponadto oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne
posłanie dziecka na próby Chóru w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz, że w przypadku
zarażenia się mojego dziecka w trakcie prób Chóru Alla Polacca nie będę wnosiła/wnosił
skarg,
zażaleń,
pretensji,
będąc
całkowicie
świadoma/świadomy
zagrożenia
epidemiologicznego.

……………………………………………..……………………
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Miejscowość, data ……………………………..

OŚWIADCZENIE DOROSŁYCH CZŁONKÓW CHÓRU

Ja, ………………………………………………………………………….……
(imię i nazwisko)

oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających
złożenie niniejszego oświadczenia nie byłam chora/nie byłem chory na COVID-19, nie
miałam/miałem kontaktu z osobą chorą na COVID-19, nie przebywałam/przebywałem na
kwarantannie oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywał na
kwarantannie, nie przejawiał widocznych oznak choroby. Mój stan zdrowia jest dobry, nie
przejawiam żadnych oznak chorobowych np.: podwyższona temperatura, katar, kaszel,
biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
nietypowe.
Jednocześnie oświadczam, że:
- zapoznałam/em się z „Procedurą Bezpieczeństwa w miejscu prób Chóru Alla Polacca oraz
Chóru Mieszanego RozśpieWawa w okresie pandemii” i zobowiązuje się do jej przestrzegania;
- zobowiązuję się do uczestnictwa w próbach Chóru Alla Polacca tylko i wyłącznie w stanie
zdrowym, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz do natychmiastowego
opuszczenia miejsca prób w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie
trwania prób Chóru Alla Polacca;
- przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w sytuacji widocznych oznak choroby nie zostanę w
danym dniu przyjęta/przyjęty na próbę Chóru Alla Polacca;
- wyrażam zgodę na dokonywanie codziennego pomiaru temperatury z wykorzystaniem
termometru bezdotykowego;
- zobowiązuję się do poinformowania Dyrektora Chóru Alla Polacca o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej związanej z COVID-19 dotyczącej mojej osoby, mojego najbliższego
otoczenia, w szczególności, gdy ja lub ktoś z mojego otoczenia zostanie objęty kwarantanną
lub zachoruje na COVID-19.
Ponadto oświadczam, iż jestem świadoma/świadomy pełnej odpowiedzialności związanej z
dobrowolnym uczestnictwem w próbach Chóru w aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz że
w przypadku zarażenia się COVID-19 w trakcie prób Chóru Alla Polacca nie będę
wnosiła/wnosił skarg, zażaleń, pretensji, będąc całkowicie świadoma/świadomy zagrożenia
epidemiologicznego.

……………………………………………..……………………
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Miejscowość, data ……………………………..

