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§I
Podstawa prawna
l. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wychowanków oraz pracowników
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne TĘCZA”
przebywających na terenie ośrodka.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 11 marca 2020 r.)
3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r.
4.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego

ograniczenia

funkcjonowania

jednostek

systemu

oświaty

w

związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach
6. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć z dnia 12.08.2020 r. Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej szkół i placówek.

§ II.
Postanowienia ogólne
1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS – COV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród wychowanków oraz
pracowników Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „CER TĘCZA” przebywających
na terenie ośrodka.
2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować
ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic wychowanka zobowiązany jest wypełnić
kwestionariusz. ( załącznik nr 1)
§ III
Podstawowe cele wdrażanych procedur

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków wychowankom przebywającym w ośrodku.
2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom.
3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji osób,
które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.
§ IV
Zakres i okres obowiązywania procedury

1. Procedura obejmuje i reguluje działania wszystkich pracowników oraz innych osób
przebywających na terenie ośrodka przez okres obowiązywania stanu epidemii COVID-19
w Polsce do odwołania.

§V

Organizacja zajęć w ośrodku

1. Do ośrodka może uczęszczać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych. Wychowanek nie może przybyć na zajęcia do Ośrodka, gdy
pozostali domownicy objęci są kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
2. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji
rąk.
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3. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w ośrodku do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk, na terenie przebywają tylko osoby zdrowe).
4. Po uprzednim uzyskaniu zgody od rodzica/prawnego opiekuna wykonany jest pomiar
temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i pozostałych
pracowników przebywających na terenie placówki (załącznik nr 2)
5. Obowiązkowe dezynfekowanie termometru bezdotykowego po użyciu w danej grupie
wychowawczej.
6. Jeżeli pracownik ośrodka zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wówczas należy
odizolować wychowanka w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2m odległości od
innych osób. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania wychowanka z placówki (rekomendowany własny środek transportu).
7. Poszczególne grupy wychowanków przebywają we wcześniej wyznaczonej na stałe sali.
Nie dopuszcza się łączenia grup wychowanków i prowadzenia zajęć wspólnych. Do
grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele wychowawcy oraz pomoce nauczyciela.
8. Zajęcia w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych, edukacyjno-terapeutycznych oraz
wczesnego wspomagania odbywają się zgodnie z planem zajęć.
9. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być
mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia.
10. W trakcie zajęć zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) i dezynfekowanie
je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
11. W miarę możliwości wprowadza organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie ośrodka , szczególnie
w miejscach wspólnych.
12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory specjalistyczne, po ich użyciu należy je dokładnie
wyczyścić i zdezynfekować.
14. Wychowawcy w grupach uniemożliwiają swoim wychowankom udostępnianie zabawek
innym wychowankom spoza grupy. Pomoce nauczyciela w grupie zobowiązani są do
regularnego czyszczenia i dezynfekcji zabawek i wszelkich pomocy dydaktycznych.
15. Należy wietrzyć sale, części wspólne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
16. Nauczyciel jest zobowiązany do informowania wychowanków w sposób dostosowany do
ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

17. Wprowadzono kwarantannę na używanie: pomocy edukacyjnych, materiałów z
magazynów rzeczy wspólnych oraz książek i czasopism z biblioteki.
18. Pracownicy ośrodka powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m przy uwzględnieniu potrzeb wychowanków.
19. Pracownicy porządkowi, personel kuchenny oraz administracji powinni ograniczyć
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
20. W trakcie trwania zajęć należy ograniczyć wyjścia poza teren ośrodka.
21. Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa
(SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.
§ VI
Obowiązki dyrektora/kierownika placówki
1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje obowiązujące procedury do
wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego.
2. Ustala sposób realizacji zadań placówki oraz innych niż realizacja zajęć.
3. Zapoznaje pracowników i rodziców z wprowadzonymi zasadami, w tym obejmującymi
profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
4. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i chorób COVID19.
5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o
procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka
do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami (oświadczenie i
deklaracja rodzica) na stronie www.pomagaj.org.pl
6. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor ośrodka, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za
zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną
pracę ośrodka.
7. Umieszcza przy każdym wejściu do placówki dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz
instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
8. Organizuje i wyposaża pomieszczenia (m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych tzw. izolatkę.
9. Ogranicza przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
10. Dba o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z
osobami z zewnątrz.
11. Przygotowuje zestawienie numerów telefonów w celu zapewnienia szybkiej komunikacji
z rodzicami.
12. Dyrektor wyznacza pracownika ośrodka, który dokonuje pomiaru temperatury
wychowanka/pracownika przed wejściem do placówki oraz w sytuacji nagłego
pogorszenia się stanu zdrowia oraz innych objawów charakterystycznych dla COVID-19.
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§ VII
Obowiązki rodzica/ prawnego opiekuna wychowanka
Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z „Procedurami
bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie Ośrodka Rewalidacyjno
Wychowawczego „CER TĘCZA” w Wolicy
Dostarczają do placówki uzupełnione dokumenty „ oświadczenie wywiad
epidemiologiczny” oraz „Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego/ pełnoletniego
wychowanka ” stanowiące załączniki do procedury. Wypełnione dokumenty stanowią
warunek wejścia i uczęszczania dziecka do ośrodka . Termin dostarczenia w/w
dokumentów - najpóźniej dnia 1 września.
Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do
instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic
zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego,
potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcia lub
trzydniowej kwarantannie domowej.
W czasie pobytu w ośrodku nie ma obowiązku noszenia przez wychowanków
maseczek.
Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych
niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, zwracają uwagę
na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi
przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren ośrodka. Rodzice i opiekunowie
prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do
zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz
innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu
i odbierania telefonów od pracowników ośrodka.
§ VIII
Przyprowadzanie i odbieranie wychowanków

1. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do ośrodka i z niego odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz
gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
2. Opiekun z transportu publicznego przyprowadza wychowanka do wyznaczonej
strefy placówki pojedynczo.
3. Wychowankowie są wprowadzani do placówki głównym wejściem
przez
rodzica/opiekuna pojedynczo.

4. Rodzic/opiekun po przyprowadzeniu dziecka do placówki wchodzi jedynie do
wyznaczonej strefy z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk)
5. Wyznaczony pracownik przez dyrektora/kierownika placówki w obecności rodzica/
opiekuna z transportu dokonuje pomiaru temperatury. Dziecko z temperaturą powyżej
37 stopni nie zostanie przyjęte do placówki.
6. Wyznaczony pracownik wykonuje czynności higieniczne w sanitariacie. Następnie
dziecko przebiera i odprowadza wychowanka na zajęcia.
7. Pracownik ośrodka po zajęciach odprowadza wychowanka w wyznaczone miejsce
w którym oczekuje rodzic/opiekun z transportu.
8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich
rodziców wynoszący min. 2 m.
9. Z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/opiekunem lub w odstępie od
kolejnego rodzica/ opiekuna z dzieckiem 2 m., przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (maseczka/osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
10. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane tylko i wyłącznie przez osoby
zdrowe.
11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do ośrodka.
12. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami
wychowanka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na
odległość.
§ IX
Organizacja przestrzegania higieny, czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Przed wejściem do budynku umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do
rąk oraz zamieścić informację o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby
dorosłe, wchodzące do placówki.
3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy
są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
4. Zapewniono środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w
razie potrzeby) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.
5. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu,
zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
6. Nauczyciele, w sposób do stosowany do potrzeb wychowanków przypominają
o
konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na
świeżym powietrzu. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
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7. Wprowadzono
monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem
utrzymywania
w
czystości
sal
zajęć,
pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.
8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
9. Pracownicy na swoich stanowiskach pracy, którzy prowadzą indywidualne zajęcia
specjalistyczne dezynfekują używane pomoce dydaktyczne.
10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i
przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów
środków służących do dezynfekcji.
11. Nie należy nosić biżuterii w placówce – na rękach poniżej łokcia nie można nosić
żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe
umycie, dezynfekcję rąk,
12. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie
odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
13. Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte
środki ochrony indywidualnej.
14. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych,
wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

§X
Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia ( jadalnia) w ośrodku , obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące
zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości zapewnia się
odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Personel kuchni zobowiązuje
się do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
2. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w jadalni
z zachowaniem
obowiązującego dystansu społecznego lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy
stoliku w swojej grupie.

3. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się możliwość
spożywanie posiłków przez wychowanków w swoich salach lekcyjnych z
zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w
temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.
5. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do
przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest
posiłek.
6. Po każdym posiłku blaty, stoły i krzesła są dezynfekowane przez personel
sprzątający.
7. W jadalni dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną.
8. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową będą przywożone w pojemnikach
zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców
będących na wyposażeniu ośrodka. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku
stosowane będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
§ XI
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy powinni pozostać w
domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999
lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie ośrodka należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
3. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,
w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe oraz zastosować
się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
5. Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
6. Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
7. Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania występowania COVID 19 na terenie
Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „CER TĘCZA” w Wolicy

§ XII
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u wychowanka
l.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem u wychowanka uczęszczającego do ośrodka rodzic, który zauważył
objawy, zobowiązany jest niezwłocznie (lecz nie później niż do godziny otwarcia
ośrodka następnego dnia) powiadomić dyrektora/kierownika o zaistniałym fakcie.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem u wychowanka przebywającego w ośrodku , nauczyciel/pracownik,
który zauważył objawy, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
dyrektora/kierownika o zaistniałym fakcie.
3. Dyrektor w sytuacji opisanej w pkt I i 2 zobowiązany jest:
a) niezwłocznie odizolować wychowanka wraz z pracownikiem wymienionym
w pkt. 2,
b) powiadomić bezzwłocznie rodziców o zaistniałej sytuacji,
c) powiadomić
właściwą
miejscowo
Powiatową
Stację
Sanitarno
Epidemiologiczną,
d) ściśle stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej,
4. W sytuacji nieobecności dyrektora postępowanie przeprowadza kierownik zastępujący
dyrektora na czas jego nieobecności lub nauczyciel obecny w ośrodku.
5. Osoba wymieniona w pkt 4. w pierwszej kolejności powiadamia telefonicznie
dyrektora ośrodka.
6. Odizolowane wychowanek z pracownikiem przebywa w izolatce.
7. Po odebraniu wychowanka przez rodzica/opiekuna wszelkie powierzchnie, z którymi
wychowanek miał kontakt zostają niezwłocznie zdezynfekowane.
8. Jeśli wynik testu u wychowanka będzie pozytywny, zostanie wszczęte dochodzenie
epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.
9. Dyrektor ośrodka bezwzględnie stosuje się do zaleceń inspektora sanitarnego.
10. Osoby z bliskiego kontaktu powinny zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a
inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą
być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np.
uczęszczać na zajęcia, przebywać w ośrodku. Osoby te jednak powinny stale
monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała

§ XII
Postanowienia końcowe
1. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do odwołania

dyrektor
Agnieszka Nowak

