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Załącznik nr 5. 

 

PROCEDURA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI 

dziecka w przypadku podejrzenia zachorowania dziecka lub personelu na COVID-19  

w okresie 2021/2022 r.  - Centrum Kultury Sportu i Rekreacji W Skale. 

 

I. Zakres procedury: 

Procedura określa drogę służbową w procesie powiadamiania oraz zasad postępowania i podziału 

obowiązków w zakresie szybkiej komunikacji z rodzicami w przypadku podejrzenia zachorowania 

dziecka lub personelu na COVID-19. 

 

II. Opis procedury: 

1. Weryfikacja danych kontaktowych oraz kontakt z rodzicami: 

 

 a)  Pracownik CKSiR potwierdza prawidłowość posiadanych numerów telefonów obojga 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w zajęciach  organizowanych przez Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji w Skale. 

 

 b) Rodzice/opiekunowie prawni są zobligowani do bezzwłocznego odbierania telefonu z CKSiR lub 

od instruktorów, a w przypadku braku możliwości natychmiastowego nawiązania kontaktu, do jak 

najszybszego oddzwonienia. 

 

2. Postępowanie w razie podejrzenia choroby 

 

a) W przypadku wystąpienia u dziecka uczestniczącego w zajęciach  organizowanych przez Centrum 

Kultury Sportu i Rekreacji w Skale niepokojących symptomów COVID-19 pracownik  przeprowadza 

z dzieckiem rozmowę na temat jego samopoczucia oraz mierzy dziecku temperaturę. 

 

b) W przypadku wystąpienia u dziecka podejrzenia choroby zakaźnej COVID-19, dziecko zostanie 

przeniesione do osobnego pomieszczenia oznaczonego jako izolatorium. 

c) Jeśli u dziecka występuje potwierdzenie wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 o powyższym 

niezwłocznie zawiadamia się dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale. a w przypadku 

jego nieobecności wskazaną przez niego osobę. 
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d) Dyrektor CKSiR lub wskazana przez niego osoba powiadamia rodziców/opiekunów prawnych  

o podejrzeniu zachorowania dziecka na COVID-19. 

 

 e) W przypadku potwierdzenia przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego informacji o zagrożeniu 

epidemiologicznym, dyrektor zleca wyznaczonemu pracownikowi poinformowanie 

rodziców/opiekunów prawnych o sytuacji epidemiologicznej. 

 

 f) Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych o zaleceniach Sanepidu zostanie opublikowana na 

stronie internetowej Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale. 

 

3. Potwierdzenie zapoznania się z procedurą 

 a) Instruktorzy zatrudnieni podczas zajęć są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania 

powyższej procedury oraz potwierdzenia faktu zapoznania się z nią poprzez złożenie podpisu. 

 

b) Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących z zajęciach są zobowiązani do zapoznania się 

oraz przestrzegania powyższej procedury. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami potwierdza 

złożony podpis rodzica/opiekuna prawnego. 

 

Skała, 01.04.2020 r         Dyrektor  

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale 

       dr Cezary Bejm 

 

 

 

 


