
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  21/2020 
Dyrektora Domu Dziecka w  Turawie 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 
w sprawie wprowadzonych zasad odwiedzin wychowanków   

w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się korona wirusa COVID-19 

 

 

Zasady odwiedzin wychowanków przebywających  

w Domu Dziecka w Turawie 

 

W związku w występującym zagrożeniem pandemicznym ogłoszonym na terenie kraju 

wprowadza się w Domu Dziecka w Turawie zasady odwiedzin wychowanków  w celu 

przeciwdziałania  rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz ochrony dzieci przed 

zakażeniem. Wprowadza się zakaz wstępu osób obcych do tej części budynku, w której  

przebywają dzieci. 

Mając na uwadze potrzebę kontaktu dziecka z rodziną będzie on możliwy pod niżej 

wskazanymi warunkami. 

1. Do budynku w celu odwiedzin dziecka mogą wejść rodzice i rodzeństwo.  

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odwiedziny przez inne 

bliskie dziecku osoby wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora placówki. 

3. Każdą wizytę rodziców i rodzeństwa należy wcześniej ustalić z dyrektorem lub 

wychowawcą kierującym indywidualnym procesem dziecka. Do podejmowania 

decyzji o odwiedzinach uprawnieni są również: pedagog, psycholog i pracownik 

socjalny. 

4. Osoba wchodząca do budynku musi posiadać założoną maseczkę ochraniającą usta 

i nos i posiadać ją na twarzy przez cały czas pobytu w placówce. 

5. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są jest poddać się bezdotykowemu 

pomiarowi temperatury ciała. Osoby, które nie wyrażą  zgody na pomiar, jak 

również wynik pomiaru wskaże temperaturę powyżej 37 st. C nie zostaną 

wpuszczone do budynku. 

6. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym . Płyn 

znajduje się w automatycznym podajniku przy wejściu. 

7. Po wejściu do budynku osoba odwiedzająca może przebywać wyłącznie w 

pomieszczeniu na parterze wskazanym przez pracownika. Dopuszcza się też 



odwiedziny poza budynkiem po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą 

sprawującym w danym czasie opiekę nad dzieckiem. 

8. Bezwzględnie zabronione jest przemieszczanie się po budynku, wchodzenie do 

pokoi dzieci oraz innych pomieszczeń np. świetlice, kuchenki itp . 

9. W czasie pobytu w budynku zabronione jest kontaktowanie się z innymi dziećmi 

niż własne. 

10. Osoba przebywająca w budynku zobowiązana jest zachować dystans pomiędzy 

innymi osobami nie mniejszy niż 2 m. 

11. Zabrania się wnoszenia na teren placówki przedmiotów mogących być 

potencjalnym źródłem zakażenia. 

12. W czasie pobytu na terenie placówki należy bezwzględnie stosować się do zaleceń 

wychowawcy. 

13. O zamiarze wyjścia z budynku należy powiadomić pełniącego dyżur wychowawcę 

lub innego pracownika będącego w tym czasie w placówce. 

14. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad skutkować będzie nie wpuszczeniem 

danej osoby na teren placówki  lub koniecznością jej opuszczenia. 

15.   W  przypadku stawiania oporu będzie wzywany patrol Policji. 


