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PROCEDURY FUNKCJONOWANIA 

CDN W KONINIE  

W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 W POLSCE 
 

Procedury określają zasady obsługi klientów Centrum (udzielania konsultacji), informacje 

dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, procedury postępowania w przypadku 

podejrzenia u pracownika/klienta zakażenia koronawirusem.  

Zasady konsultacji w czasie epidemii 

1. Konsultacje odbywają się codziennie w godzinach pracy Centrum z zachowaniem 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wytycznych sanitarnych.  

2. Konsultacje mogą mieć charakter stacjonarny. 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa preferowane jest wcześniejsze umówienie się na 

konsultacje stacjonarne telefonicznie lub e-mailowo do poszczególnych pracowników 

(nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych). 

4. W konsultacjach stacjonarnych uczestniczą tylko osoby wcześniej umówione. 

5. Po wejściu do Centrum klienci zobowiązani są zdezynfekować ręce w wyznaczonym 

punkcie płynem do dezynfekcji. 

6. Na terenie Centrum klienci oraz pracownicy udzielający konsultacji zobowiązani są 

zasłaniać nos i usta. 

7. Konsultacje odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach (sale nr 208, 209)  

z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Stoliki w sali są oddalone od siebie o co 

najmniej 2 metry. 

8. W trakcie konsultacji obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom 

 

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce 

wodą z mydłem. 

2. Praca stacjonarna jest wykonywana przy odległościach między stanowiskami pracy 

wynoszącymi co najmniej 1,5 m. Jeżeli nie ma możliwości zachowania tych 

wymogów należy stosować środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice. 

3. Zachować bezpieczną odległość od innych osób (co najmniej 1,5 m). 

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce. 

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce. 

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na 

teren Centrum. Powinna zgłosić się jak najszybciej do najbliższego oddziału 

zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym 

lub powiadomienie 999 albo 112. 

2. O powyższym fakcie należy poinformować Dyrektora lub Wicedyrektora Centrum. 

3. W razie konieczności Dyrektor lub osoba go zastępująca może zlecić inne działania 

nieujęte w ww. procedurze lub dokonać ich modyfikacji. 


