
ZARZ^DZENIE Nr 46/2020
Prezesa S^du Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba. w Swidniku

z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie okreslenia zasad funkcjonowania Osrodkow Kuratorskich
Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba^ w Swidniku

w czasie epidemii w zwiqzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2

Napodstawie ustawy z dnia2marca 2020r. o szczegolnych rozwia.zaniach zwia_zanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wyworywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z pozn. zm.), § 1
Rozporza.dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogfoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491 z pozn. zm.),§ 1 i § 19ust. 1
pkt 2 lit. c i ust. 3 rozporza_dzenia Rady Ministrow z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie
ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazow i zakazow w zwiazku z wysta.pieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1066), kieruja_c sie. koniecznoscia. zapewnienia dziafari
profilaktycznych maja_cych na celu ochrone. zdrowia uczestnikow i wychowawcow Osrodkow
Kuratorskich Sa.du Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba. w Swidniku
Kuratorskich, tj. Osrodek Kuratorski nr 1 w Bychawie,Osrodek Kuratorski nr 2 w Swidniku,
Osrodek Kuratorski nr 3 w Swidniku, Osrodek Kuratorski nr 4 w L^cznej, Osrodek
Kuratorski nr 5 w Lublinie, zarza_dzam co nast^puje:

§1
1. W pomieszczeniach osrodka moga. przebywac wyla.cznie osoby zdrowe, bez objawow
chorobowych sugeruja_cych chorob^ zakazna..
2. W pomieszczeniach osrodka nie moga.przebywac osoby, ktore sa. chore, przebywaja. z osoba.
odbywaja_ca_ kwarantann? lub izolacj? w warunkach domowych, albo same sa. obj^te
kwarantanna. lub izolaqa. w warunkach domowych.

§2
1. W okresie stanu epidemii w Osrodkach Kuratorskich Sa_du Rejonowego Lublin-Wschod
w Lublinie z siedziba.w Swidniku wprowadza si? „Procedure, post^powania prewencyjnego
wychowawcow oraz rodzicow/opiekunow prawnych nieletnich ucz?szczaja_cych do Osrodka
Kuratorskiego w czasie zagrozenia epidemicznego" stanowia.ca. Zala_cznik nr 1 do niniejszego
Zarza.dzenia oraz „Procedur§ post^powania w przypadku podejrzenia zakazenia
u wychowawcy/rodzica/opiekuna prawnego/nieletniego ucz?szczaja.cego do Osrodka
Kuratorskiego wirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)" stanowia.ca. Zala.cznik nr 2 do
niniejszego Zarza.dzenia.

§3
1. Zarza.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z moca. obowia.zuja.ca_ od dnia

1 wrzesnia 2020r.

2. Tresc niniejszego zarza.dzenia podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz dor^czeniu Kierownikom Osrodkow Kuratorskich Sa.du Rejonowego Lublin-
Wschod w Lublinie z siedziba. w Swidniku.

Prezes Sqdu Rejonowej
Lublin-Wschod w Lublinie

z siedzibq w Sjj^raniku
w/z

Katarzynd Dohtiniczak



Zatqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 46/2020 Prezesa Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z
siedzibq w Swidniku z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie okreslenia zasad funkcjonowania Osrodkow
Kuratorskich Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod w czasie epidemii w zwiqzku z zakazeniami wirusem
SARS-CoV-2

PROCEDURA

post^powania prewencyjnego wychowawcow oraz rodzicow/opiekunow prawnych
nieletnich ucz?szczajqcych do Osrodka Kuratorskiego Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod
w Lublinie z siedzibq w Swidniku w czasie zagrozenia epidemicznego

I.Cel

Zadaniem procedury jest okreslenie zasad post?powania prewencyjnego w celu ograniczenia
zagrozenia zakazeniem wirusem SARS-CoV-2 na terenie Osrodkow Kuratorskich Sqdu
Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba. w Swidniku

II. Zakres procedury
Procedure, nalezy stosowac w Osrodkach Kuratorskich w zwiqzku z wyst?pujqcym
zagrozeniem zakazenia wirusem SARS- COV-2, wywohijqcym chorob? COVID-19.

III. Osobami odpowiedzialnymi za wdrozenie procedury sq Kierownicy Osrodkow
Kuratorskich

IV. Postanowienia ogolne
1. Wszystkie osoby wchodzqce na teren Osrodkow Kuratorskich zobowiqzane sq do
dezynfekcji rqk.
2. W zwiqzku z koniecznosciq podj?cia dziatah prewencyjnych w celu ograniczenia zagrozenia
zakazeniem wirusem SARS-CoV-2 na terenie Osrodkow Kuratorskich wprowadza sie
obowiqzek prewencyjnego pomiaru temperatury u:
- wszystkich wychowawcow wykonujqcych prac? na terenie placowki,
- nieletnich korzystajqcych z zajec na terenie Osrodkow Kuratorskich po uzyskaniu zgody
rodzicow/prawnych opiekunow na pomiar temperatury ciala dziecka .
3. Pomiaru temperatury u wychowawcy i nieletniego dokonuje si? dwukrotnie w ciqgu dnia.
W przypadku wychowawcy przed rozpoczeciem pracy oraz po uprywie polowy czasu pracy,
w przypadku nieletniego przed rozpoczeciem pobytu oraz w trakcie zaj?c.
4. Pomiaru temperatury dokonuje jeden z wychowawcow obecny na dyzurze.
5. Pomiaru temperatury nalezy dokonywac termometrem bezdotykowym.
6. Osoba dokonujqca pomiaru temperatury musi miec zalozone rekawiczki jednorazowe oraz
oslone. twarzy (przylbic? lub mask?).
7. W przypadku stwierdzenia podwyzszonej temperatury u wychowawcy lub nieletniego,
osoba dokonujqca pomiaru temperatury obowiqzana jest niezwfocznie poinformowac o tym
Kierownika Osrodka w rozmowie bezposredniej lub drogq telefonicznq.
8. W przypadku stwierdzenia u wychowawcy temperatury powyzej 37,5°C (potwierdzonej
w dwukrotnym badaniu) Kierownik Osrodka podejmuje nast?pujqce dzialania:
a) wychowawca, u ktorego stwierdzono podwyzszonq temperatur? zaprzestaje wykonywania
obowiqzkow i unikajqc kontaktu z innymi osobami przechodzi do wyznaczonego
odizolowanego pomieszczenia;
b) zachowujqc bezpiecznq odleglosc, przeprowadza wywiad z wychowawcq i zaleca mu
kontakt

z lekarzem celem weryfikaqi stanu zdrowia;



c) do czasu zdiagnozowania stanu zdrowia Kierownik Osrodka odsuwa wychowawc? od
wykonywania obowiqzkow;
d) wychowawca niezwiocznie informuje Kierownika Osrodka o wynikach badania
przeprowadzonego przez lekarza
9. W przypadku stwierdzenia u nieletniego temperatury powyzej 37,5°C (potwierdzonej
w dwukrotnym badaniu) Kierownik Osrodka podejmuje nast?pujqce dzialania:
a) nieletni, u ktorego stwierdzono podwyzszonq temperatur?, przechodzi do innego
pomieszczenia, w ktorym nie ma innych wychowankow;
b) Kierownik Osrodka kontaktuje si? z rodzicami/prawnymi opiekunami i informuje ich
o wynikach pomiaru temperatury oraz o innych niepokojqcych objawach zaobserwowanych
u nieletniego;
c) rodzice/opiekunowie prawni zobowiqzani sq niezwiocznie odebrac nieletniego i
skonsultowac jego Stan zdrowia z lekarzem;
d) do czasu przyjazdu rodzicow/prawnych opiekunow nieletni przebywa w odizolowanym
pomieszczeniu pod opiekq wychowawcy;
e) rodzice/opiekunowie prawni niezwiocznie informujq Kierownika Osrodka o wynikach
badania przeprowadzonego przez lekarza.
10. Kazdy wychowawca moze ponownie poddac si? pomiarowi temperatury ciala w razie
uzasadnionej potrzeby.
11. W przypadku zaobserwowania u wychowawcy lub nieletniego innych objawow
chorobowych stosuje si? dzialania opisane w pkt 8 i 9.
12. Wychowawca w razie zauwazenia u siebie w czasie pracy objawow chorobowych typu:
gorqczka, uporczywy kaszel, zle samopoczucie, trudnosci w oddychaniu, bole glowy, bole
mi?sni niezwiocznie informuje o tymKierownika Osrodka, ktory podejmuje dzialania opisane
w pkt 8.

V. Zalecenia dla wychowawcow i osob przebywajqcych naterenie Osrodkow Kuratorskich
Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibq w Swidniku

1. Zobowiqzuje si? wychowawcow do przestrzegania najwyzszych standardow higienicznych
oraz rezimu sanitarnego.
2. Kierownik Osrodka dba o zapewnienie wychowawcom srodkow ochrony osobistej -
maseczki/przylbice, r?kawiczki jednorazowe, oslony z pleksy na biurko.
3. Przed rozpocz?ciem wykonywania obowiqzkow wychowawca obowiqzkowo poddaje si?
pomiarowi temperatury ciala.
4. Zewn?trzni dostawcy majq obowiqzek nosic na terenie Osrodka maseczki lubprzylbice oraz
r?kawiczki jednorazowe.
5. Konieczne jest dezynfekowanie rqk po wejsciu do budynku. Dozowniki z prynami do
dezynfekcji rqk umieszczone sqw miejscach niedost?pnych dla nieletnich.
6. Instrukcja bezpiecznego uzytkowania srodkow ochrony indywidualnej chroniqcych przed
czynnikami biologicznymi (maseczki/r?kawiczki jednorazowe) oraz instrukcja higieny rqk
stanowi Zalqcznik nr 2 do niniejszej procedury.
7. Wychowawcy zobowiqzani sq myc r?ce m.in.: - przed rozpocz?ciem pracy; - przed
kontaktem z zywnosciq, ktora jest przeznaczona do bezposredniego spozycia (ugotowana,
upieczona, usmazona); -poobrobce lub kontakcie zzywnosciq surowq, nieprzetworzonaj -po
zakoriczeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; - stosujqc si? do instrukqi i/lub plakatow
umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
8. Wychowawca stosuje ochron? twarzy podczas kichania/kaszlu (w r?kaw ubrania przy
lokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje si? r?ki podczas powitania.



9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych moze jednoczesnie przebywac tylko jedna
osoba.

10. Po zakonczeniu zaj?c nalezy zdezynfekowac powierzchnie dotykowe - por?cze, klamki,
wlqczniki swiatla, uchwyty, krzesla, stoliki oraz inne powierzchnie i przedmioty cz?sto
dotykane.
11. Nalezy scisle przestrzegac zalecen producenta srodka do dezynfekcji ze szczegolnym
zwroceniem uwagi na czas niezb?dny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczen czy
przedmiotow.
12. Przy organizacji zywienia szczegolnq uwag? nalezy zwrocic na utrzymanie wysokiej
higieny, mycia i dezynfekqi stanowisk pracy, opakowah produktow, sprz?tu kuchennego,
naczyn stolowych.
13. Wszystkie naczynia, sztucce, z ktorych korzystajq dzieci i wychowawcy nalezy myc
w temperaturze minimum 60°C z uzyciem detergentu lub stosowac naczynia i sztucce
jednorazowe.
14. Kontakty pomi?dzy poszczegolnymi wychowawcami powinny bye ograniczone do
minimum pozwalajqcego na wykonywanie zadan shizbowych i odbywac si? z zachowaniem
1,5 metra odleglosci.



Zalqcznik nr 1 do Procedury postepowania prewencyjnego wychowawcow oraz rodzicow/opiekunow
prawnych nieletnich uczeszczajqcych do Osrodka Kuratorskiego Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod w
Lublinie z siedzibq w Swidniku w czasie zagrozenia epidemicznego

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIALA DZIECKA

Wyrazam zgod? na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego,
w zwiqzku z zagrozeniem zakazenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciala
mojego dziecka

(imi? i nazwisko dziecka)

codziennie przed rozpocz?ciem zaj?c w Osrodku Kuratorskim nr Sqdu Rejonowego
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibq w Swidniku oraz w trakcie jego pobytu w Osrodku.
Powyzsza zgoda ma na celu realizaq? przez Osrodek dzialan prewencyjnych
i zapobiegawczych zwiqzanych z ogloszonym stanem epidemii.

Podpis rodzica/opiekuna
prawnego



Zalqcznik nr 2 do Procedury postepowania prewencyjnego wychowawcow oraz
rodzicow/opiekunow prawnych nieletnich uczeszczajqcych do Osrodka Kuratorskiego Sqdu
Rejonowego Lublin-Wschod w Lubliniez siedzibq w Swidniku w czasie zagrozenia epidemicznego

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
CHRONIACYCH PRZED CZYNNIKAMI BIOLOGICZNYMI (maski/r?kawice) oraz HIGIENY R^K

I. Kolejnosc zakladania srodkow ochrony indywidulanej.
1. Maska wielorazowa lub jednorazowa:

:•*

D

Jak prawidtowo
natozyc i zdj$c maseczk^

$$%jk World Health
W&& Organization

i a

Przed natozeniem maski umyj re.ce mydlem i woda^
lub ptynem do dezynfekcji na bazie alkoholu

Zakryj usta i nos masks; i upewnij s\q, ze mie^dzy
twarzq a maska. nie ma zadnych przerw

Unikaj dotykania maski podczas jej uzywania;
jesli to zrobisz, umyj re.ce mydtem i wodsj lub
piynem do dezynfekcji na bazie alkoholu

Wymieri maske. na nowq, gdy tylko
b^dzie wilgotna, nie uzywaj ponownie
masek jednorazowych

Aby zdja^c maske - chwyc j$ od tylu za wi^zanie
(niedotykaj przodu maski!)

Wyrzuc maseczke. do zamykanego
pojemnika; umyj re.ce mydlem i wodq
lub ptynem do dezynfekcji na bazie alkoholu

Nie wrzucaj maseczki
do toalety! AAZ

Ministerstwo Zdrowia

3. Dopiero po zalozeniu maski zaloz rekawice jednorazowe.

II. Zasady pracy w masce.
1. Podczas uzywania unikaj dotykania maski.
2. Wymieri maske_ na nowq, gdy tylko poczujesz, ze stala sie_ wilgotna.
3. Po kazdym dotknieciu zuzytej maski, umyj lub zdezynfekuj rece.
4. Nie uzywaj ponownie masek jednorazowego uzytku.
5. Pierz regularnie maski wielorazowe w temperaturze minimum 60 st. C.

III. Kolejnosc zdejmowania srodkow ochrony indywidualnej.



1. Rekawice - UWAGAH Zewnetrzna powierzchnia rekawic jestskazona!
a) ReJ<a_ w r^kawicy chwyc druga^ r^kawic? od zewnqtrz i sciajmij ja., wywracajqc na druga. strong;
b) Zdj^ta r^kawica pozostaje w drugiej re;ce (ubranej w rekawice);
c) Zdejmij druga. rekawice, wsuwajqc pod nia. palec na wysokosci nadgarstka i sciqgnij tak, aby
wywrocic ja, na druga. strong i nacia_gna.c na pierwsza. rekawice;
d) Wrzuc rekawice do kosza na smieci przeznaczonego na odpady skazone ;

Jak poprawnie zdjgc jednorazowe r^kawiczki
Pamie^ajmy, ze rekawiczkispeiniaja swoja role ochronna tylko jezelisa poprawnie uzywane.

ZDJEMOWANIE R^KAWICZEK KROK PO KROKU

(J) Pierwsza. rekawiczke nalezy chwycic
(za pomoca drugiej reki) pomiedzy
nadgarstkiem a dlonia

(2?) Pociagna.c rekawiczke od siebie tak, by
wywinela sie na druga strone i objela palce

@ Zdjac rekawiczke ipozostawiajqc ja wdloni
rozpocza,czdejmowanie drugiej

(4?) Aby zdjac druga rekawiczke nalezy wlozyc
jeden palec miedzy rekawiczke. a nadgarstek

(5?) Nastepnie pocia.gnqc rekawiczke od siebie
tak, by wywinela sie. na druga.strone. iobjela
palce idruga (trzymana w dloni) rekawiczke

(jT) Rekawiczki nalezy wyrzucic do zamknietego kosza (J) Nastepnie nalezy dokladnie umyc rece

2. Maska - UWAGA!! zewnetrzna powierzchnia maski jest skazona !

a) Chwyc najpierw za dolne, a potem gorne tasiemki lub gumki i zdejmij maske.;
b) Wrzuc do odpowiedniego pojemnika;
c) Umyj re.ce.



IV. Utylizacja srodkow ochrony indywidualnej chronia.cych przed czynnikami
biologicznymi.

Zuzyte srodki ochrony indywidualnej zaleca sie wyrzucac do jednego wyznaczonego kosza z
pokrywka..

V. Higiena rqk.
1. Zaleca sie mycie rqk woda.z mydtem lub dezynfekcje skory ra.ksrodkiem na bazie alkoholu.
2. W przypadku zanieczyszczenia skory ra_k materiatem biologicznym w sposob widoczny rece
nalezy umyc woda. z mydtem (sama dezynfekcja srodkiem odkazaja_cym nie jest w takim
przypadku zalecana).
3. Powinno sie dokonywac dekontaminacji ra.k po kontakcie z materiatem biologicznym, przed
wtozeniem i po zdjeciu srodkow ochrony indywidualnej, po dotykaniu skazonej (lub
podejrzewanej o skazenie) powierzchni.
4. Dekontaminacje nalezy przeprowadzic zgodnie ze standardowa. procedure umozliwiaja.ca.
oczyszczenie catej powierzchni ra.k. W razie braku kranow bezdotykowych nalezy po umyciu ra.k
zakrecic kran poprzez jednorazowy recznik.



Zaiqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 46/2020 Prezesa Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z
siedzibq w Swidniku z dnia 2?'sierpnia 2020r. w sprawie okreslenia zasadfunkcjonowania Osrodkow
Kuratorskich w czasie epidemii w zwiqzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2

PROCEDURA

postepowania w przypadku podejrzenia zakazenia u wychowawcy/rodzica/opiekuna
prawnego/nieletniego uczeszczajqcego do Osrodka Kuratorskiego Sqdu Rejonowego
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibq w Swidniku wirusem SARS-COV-2 (dalej:
koronawirus)

I.Cel

Celem procedury jest okreslenie zasad postepowania w przypadku wystqpienia podejrzenia
zakazenia u wychowawcy/rodzica/opiekuna prawnego/nieletniego uczeszczajqcego do Osrodka
Kuratorskiego Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibq w Swidniku wirusem SARS-
COV-2 (koronawirus) lub w przypadkach kontaktu z osobq zakazonq.

II. Zakres procedury
Procedure nalezy stosowac w Osrodkach Kuratorskich Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod
w Lublinie z siedzibq w Swidniku

III. Osobami odpowiedzialnymi za wdrozenie procedury sq Kierownicy Osrodkow
Kuratorskich

IV. Postanowienia ogolne
1. Do Osrodka powinny przychodzic jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawow

wskazujqcych na chorobe zakaznq.
2. Przez niepokojqce objawy rozumie sie:

- wysokq temperature,
- bol giowy i miesni,
- bol gardta, - kaszel,
- dusznosc i problemy z oddychaniem,
- uczucie wyczerpania,
- brak apetytu.

3. Wychowawca, ktory mogt narazic sie na zakazenie koronawirusem poza Osrodkiem
powinien zgtosic ten fakt Kierownikowi Osrodka

4. Rodzic/prawny opiekun nieletniego, ktory mogi narazic sie na zakazenie koronawirusem
poza siedzibq Osrodka, powinien zgtosic ten fakt Kierownikowi Osrodka.

5. W Osrodku nalezy wskazac i odpowiednio wyposazyc (m.in. w srodki ochrony osobistej i
ptyn dezynfekujqcy) pomieszczenie lub wydzielic obszar, w ktorym bedzie mozna
odizolowac osobe w przypadku wystqpienia objawow chorobowych.

6. Zawsze, w przypadku wqtpliwosci nalezy zwrocic sie do wfasciwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

7. Przemieszczajqc sie do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystqpienia zakazenia
nalezy zrezygnowac ze srodkow komunikacji publicznej.

V. Podejrzenie zakazenia zaobserwowane poza Osrodkiem Kuratorskim
1. W przypadku wystqpienia niepokojqcych objawow wychowawcy nie mogq stawiac sie
w Osrodku, powinni pozostac w domu i skontaktowac sie telefonicznie ze stacjq sanitarno-
epidemiologicznq, oddziatem zakaznym, a w razie pogarszania sie stanu zdrowia zadzwonic pod
nr 999 lub 112 i poinformowac o podejrzeniu zakazenia koronawirusem.

2. Do czasu otrzymania pomocy nalezy odizolowac sie °d innych osob. Nie nalezy zgtaszac sie
samemu do placowek shrzby zdrowia bez wczesniejszego uzgodnienia.
Wychowawca o zaistniatej sytuacji niezwiocznie informuje Kierownika Osrodka.



VI. Postepowanie w przypadku podejrzenia zakazenia u wychowawcy lub nieletniego
uczeszczajqcego do Osrodka Kuratorskiego Sqdu Rejonowego Lublin-Wsch6d w Lublinie
z siedzibq w Swidniku podczas przebywania w Osrodku Kuratorskim

1. W przypadku wystqpienia u wychowawcy niepokojqcych objawow sugerujqcych
zakazenie koronawirusem nalezy:

a) niezwiocznie odsunqc go od pracy,
b) powiadomic wlasciwq miejscowo powiatowq stacje sanitarno-epidemiologicznq i stosowac sie
scisle do wydawanych instrukcji i poleceri,
c) powiadomic o zaistnialej sytuacji Prezesa Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibq w Swidniku

2. W przypadku wystqpienia u nieletniego niepokojqcych objawow sugerujqcych zakazenie
koronawirusem nalezy:

a) niezwiocznie odizolowac nieletniego w wyznaczonym do tego miejscu, zapewniajqc mu
bezposredniq opieke wychowawcy,
b) poinformowac o zaistnialym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiqzac go do
niezwlocznego odebrania dziecka,
c) powiadomic wlasciwq miejscowo powiatowq stacje sanitarno-epidemiologicznq i stosowac sie
Scisle do wydawanych instrukcji i polecen,
d) powiadomic o zaistnialej sytuacji Prezesa Sqdu Rejonowego Lublin-Wschod w Lublinie
z siedzibq w Swidniku

3. Obszar, w ktorym poruszal sie i przebywal wychowawca lub nieletni podejrzany o zarazenie
koronawirusem, nalezy poddac gruntownemu sprzqtaniu oraz zdezynfekowac powierzchnie
dotykowe (klamki, porecze, uchwyty itp.).
4. Nalezy ustalic liste osob (jesli to mozliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach,
w ktorych przebywala osoba z objawami zakazenia.
5. W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie konsultacji nakaze
odeslanie osoby z podejrzeniem zakazenia koronawirusem transportem indywidualnym do
domu, osoba powinna oczekiwac na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym
obszarze, w ktorym jest mozliwe czasowe odizolowanie jej od innych osob.
6. Dalsze kroki postepowania w przypadku wychowawcow i nieletnich przebywajqcych w grupie,
w ktorej zaistniaio podejrzenie zakazenia koronawirusem nalezy ustalic z wlasciwq powiatowq
stacjq sanitarno-epidemiologicznq.

VII. Postepowanie w przypadku kontaktu z osobq podejrzanq o zakazenie
1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) kazdego wychowawce Osrodka Kuratorskiego/rodzica/opiekuna prawnego/ nieletniego
pozostajqcego w bezposrednim kontakcie z osobq chorq lub w kontakcie w odlegfosci mniej niz
2 metry przez ponad 15 minut,
b) rozmowe z osobq zakazonq twarzq w twarz przez dluzszy czas,
c) kazdq osobe mieszkajqcq w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osob z kontaktu NIE uwaza sie za zakazone, jednak prewencyjnie zaleca sie:
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobq chorq i prowadzenie
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i swiadome zwracanie uwagi na swoj stan
zdrowia,
b) poddanie sie monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczegolnosci
udostepnienie numeru telefonu w celu umozliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia
wywiadu odnosnie stanu zdrowia,
c) jezeli w ciqgu 14 dni samoobserwacji zauwazone zostanq objawy (gorqczka, kaszel, dusznosc,
problemy z oddychaniem) - nalezy bezzwlocznie, telefonicznie powiadomic stacje sanitarno-



epidemiologicznq lub zglosic sie bezposrednio do oddzialu zakaznego lub oddzialu obserwacyjno-
zakaznego, gdzie okreslony zostanie dalszy tryb postepowania medycznego.

VIII. Postanowienia koncowe

W przypadku stwierdzenia zakazenia koronawirusem wychowawcy/rodzica/ opiekuna
prawnego/nieletniego dalsze postepowanie powinno bye ustalone z wlasciwq miejscowo
powiatowq stacjq sanitarno-epidemiologicznq. W zwiqzku z tym, Kierownik Osrodka
Kuratorskiego jest zobowiqzany do scislej wspolpracy i wykonywania zalecen sluzb sanitarnych.


