
ZAG.021.10.2020 

 

 

 

Zarządzenie Nr 10/2020 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie podjęcia realizacji zawieszonej działalności i wprowadzenia zasad 

korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej we Włochach 

 

 

W oparciu o § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 964 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Od dnia 6 czerwca 2020 r. wznawia się działalność Miejsca Aktywności Lokalnej  

we Włochach (- dalej ,,MAL”) oraz w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2, 

ustala się obowiązujące do odwołania ,,Zasady korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej  

we Włochach (- dalej ,,MAL”), funkcjonującego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa przy  

ul. Rejonowej 6/8”, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Konsultantowi - Eurokoordynatorowi Zespołu                        

ds. Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym przy współdziałaniu z kierownikiem Zespołu 

Administracyjnego - Gospodarczego. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  
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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 10/2020 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

 

 

Zasady korzystania z Miejsca Aktywności Lokalnej we Włochach (- dalej ,,lokal MAL”), 

funkcjonującego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa przy ul. Rejonowej 6/8 w celu 

zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2 

   

Obowiązujące od dnia 6 czerwca 2020 r. – do odwołania 

Wprowadzone w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2 

 

1. Z lokalu MAL można korzystać w następujących dniach i godzinach: 

1) wtorek – piątek w godzinach 12.00 – 20.00; 

2) pierwsze soboty miesiąca w godzinach 10.00 – 16.00. 

2. Osoby wchodzące do lokalu MAL muszą być zdrowe, nie mogą mieć objawów infekcji 

dróg oddechowych. 

3. Na terenie lokalu MAL może przebywać jednocześnie maksymalnie 15 osób, w tym 

pracownicy Zespołu ds. Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym, przy zachowaniu przez 

użytkowników wszystkich zalecanych środków ostrożności: 

1) maseczka/przyłbica zasłaniająca usta i nos; 

2) dezynfekcja rąk płynem dezyfekcyjnym przy wejściu do lokalu Miejsca Aktywności  

Lokalnej (dalej MAL) MAL we Włochach; 

3) poddanie się pomiarowi temperatury ciała; 

4) zachowanie odległości między użytkownikami przebywającymi w przestrzeni MAL 

co najmniej 2 m, 

5) regularne wietrzenie pomieszczeń co 1 godzinę, 

6) użytkownik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia – Załącznik nr 1 do Zasad. 

4. Użytkownik ma możliwość pobytu w lokalu MAL: 

1) po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Zespołu ds. Współpracy                                   

ze Środowiskiem Lokalnym  poprzez adresy e-mail: aprzybysz@opswlochy.waw.pl oraz 

mal@opswlochy.waw.pl lub telefonicznie: 22 115 11 05, 723 245 232, 723 245 231                  

i uzyskaniu zgody na pobyt w danym dniu i godzinach. Zastrzega się możliwość 

odpowiedzi na rezerwację przestrzeni - 3 dni robocze. 

2) po udzieleniu zgody przez pracownika Zespołu ds. Współpracy ze Środowiskiem   

        Lokalnym z zastrzeżeniem, że liczba osób przebywających w MAL nie przekracza 15. 

5. Między terminami rezerwacji przestrzeni, obowiązują 60 minutowe przerwy higieniczne 

na sprzątanie i dezynfekcję. W placówce odbywać się będzie częste dezynfekowanie 

powierzchni użytkowych i wyposażenia, w tym czyszczenie powierzchni wspólnych,                    

w tym klamek drzwi i okien, poręczy, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, 

uchwytów, dezynfekowanie powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura             

i myszka, wyłączniki świateł. Osobą odpowiedzialną za dezynfekcję powierzchni jest 

organizator spotkania. 

6. Pracownik Zespołu ds. Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym ma obowiązek odmówić 

obsłużenia osób nie stosujących się do zabezpieczeń określonych w niniejszych Zasadach.  

7. Pracownik Zespołu ds. Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym ma prawo odmówić 

korzystania z przestrzeni/lokalu MAL-u osobom nie posiadającym zabezpieczenia twarzy, 

a także osobom nie zachowującym dystansu 2 m. 



8. Z użytkowania wyłączone zostaje wyposażenie lokalu MAL: kanapy, fotele, pufy, 

biblioteczka, kącik dla dzieci, przestrzeń kuchenna. 

9. W pokoju warsztatowym mogą przebywać jednocześnie dwie osoby zachowując 

dystans społeczny min. 2 metry. 

10. Zaleca się dezynfekowanie telefonów komórkowych. 

11. Rzeczy osobiste należy przechowywać w torebkach/plecakach etc., tak aby nie były 

one ogólnodostępne. 

12. Osoby przebywające w lokalu MAL są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania 

wytycznych i zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia dotyczących epidemii SARS-CoV-

2, które  będą udostępnione w lokalu MAL.  

13. W sytuacji podejrzenia u osoby przebywającej w lokalu MAL wystąpienia 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy: 

1) powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, 

skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub zadzwonić na infolinię 

NFZ: 800 190 590. 

2) bezzwłocznie odizolować osobę z objawami od innych osób przebywających                   

w placówce a następnie: 

- w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS-

CoV-2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego 

reżimu sanitarnego lub - w przypadku zalecenia kwarantanny bezzwłocznie 

odizolować osobę w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 

14. Skorzystanie z rozwiązań tymczasowych, proponowanych niniejszymi Zasadami, 

oznacza akceptację tych Zasad w całości przez użytkownika. 

15. Pozostałe zasady korzystania z MAL nie ulegają zmianie. 

Ośrodek stosuje ponadto następujące zasady w zakresie zapobiegania zakażeniu  

COVID -19 

1. Wszyscy pracownicy Ośrodka oraz trenerzy/prowadzący zajęcia w lokalu MAL 

otrzymują szczegółowe wytyczne i wskazówki w zakresie postępowania, które 

zapewniają jak największe bezpieczeństwo pobytu w MAL.  

2. Ośrodek na bieżąco monitoruje i przypomina wszystkim o higienie, pracownicy 

/wykładowcy/trenerzy/prowadzący zajęcia stosują i udostępniają uczestnikom żele 

antybakteryjne, dezynfekujemy sprzęt. 

3. Unikamy (pracownicy Ośrodka/prowadzący zajęcia oraz osoby korzystające z MAL) 

podawania rąk i bardzo często myjemy ręce (zwracamy na to uwagę w trakcie 

pobytu/spotkań/zajęć).  

4. Przypominamy o obowiązku zachowywania dystansu pomiędzy osobami 2 m.,                               

a w przypadku braku takiej możliwości zasłanianiu ust i nosa. 

5. Pracownicy Ośrodka oraz osoby prowadzące zajęcia ze strony Ośrodka delegowani do 

MAL składają oświadczenie potwierdzające, że nie są w bezpośredniej grupie ryzyka               

– nie przebywali w ostatnich miesiącach poza granicami naszego kraju. W ich 

najbliższym otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie oraz chorych, którzy 

przebywają w szpitalach i stwierdzono u nich zakażenie. 

6. Osoby korzystające z MAL/uczestniczące z zajęciach organizowanych w MAL, 

składają oświadczenie zgodnie ze wzorem oświadczenia załączonym poniżej do 

niniejszej Informacji.  

7. Ośrodek weryfikuje informacje związane z zasadami bezpieczeństwa, będąc  

w stałym kontakcie z Uczestnikami. 



8. Pobyt w MAL realizowany jest według zasady „jeden uczestnik na jeden stolik” 

z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy stolikami – 2m. 

9. W miejscu szkolenia zapewnione będą środki higieniczne, łazienki będą wyposażone 

w płyny antybakteryjne. Wszystkie miejsca newralgiczne takie jak: klamki, stoły, 

poręcze będą na bieżąco dezynfekowane. 

10. Przed wejściem do lokalu  MAL odkażamy ręce środkiem dezynfekującym (środek na 

bazie alkoholu, min. 60%) udostępnionym przy drzwiach wejściowych do Lokalu MAL  

(informacja przy drzwiach o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby 

wchodzące do lokalu) lub zakładamy rękawiczki.  

11. Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz 

Państwowego Inspektora Pracy oraz stosujemy się do wytycznych. 

12. W razie wystąpienia niepokojących objawów lub stwierdzenie zachorowania na 

koronowirusa SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zajęć/pobytu w MAL, 

uczestnik ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Ośrodek                

w formie telefonicznej: 22 863 91 75 lub e-mailowej: kancelaria@opswlochy.waw.pl 

oraz SANEPID. 

13. Wzór formularza:             

 

                                                               ....................., …………..2020 roku 

(Miejscowość, data)   

 

FORMULARZ OCENY RYZYKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 

1. Nazwisko ……………………………………………………. 

2. Imię (imiona) .…………………………………………………… 

3. Numer telefonu do kontaktu ……………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania ……………………………………………………. 

5. Temperatura ……………………………………………………. 

 

Czy występują u Pani/Pana następujące objawy? 

1. Gorączka TAK  NIE 

2. Kaszel TAK  NIE 

3. Trudności z oddychaniem/duszność TAK  NIE 

4. Bóle mięśni/zmęczenie TAK  NIE 

5. Inne objawy ze strony układu oddechowego (jakie?): 

…………………………………………………….……………………………………………

……….…………………………………………………….…………………………………… 

 

Ocena ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (dotyczy ostatnich 14 dni) 

(proszę wypełnić bez względu na objawy) 

 

1. Pobyt za granicami kraju  TAK  NIE 

w ciągu ostatnich 14 dni  

2. Podaj nazwę kraju i miejscowość ……………………………………………………. 

3. Czas pobytu               od……………………do……………………… 

4. Tryb pobytu                              

5. TURYSTYCZNY SŁUŻBOWY INNY: ……………… 

6. Czy miałeś kontakt z: 

a. Osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 TAK NIE 

b. Osobą, która w ostatnim czasie przebywała za granicą: proszę podać gdzie przebywała osoba,                 

z którą był kontakt: 

……………………………………..………………….…………………………………… i kiedy 

wróciła …………………………………………………………………………………………… 

mailto:kancelaria@opswlochy.waw.pl


c. Osobą, której Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna zaleciła kwarantannę domową  

TAK NIE 

d. pracownikiem opieki zdrowotnej, pracującym w środowisku, w którym występują ciężkie, ostre 

infekcje dróg oddechowych z nieznaną etiologią 

 

  

MIAŁAM/EM TAKI KONTAKT   NIE MIAŁAM/-EM TAKIEGO KONTAKTU 

 

 

…………………………………………………. 
                                                                                        (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zasad Korzystania z MAL 

 

……………………….. 

(miejscowość, data) 

 

Oświadczenie  

osoby korzystającej z MAL/uczestniczącej w zajęciach organizowanych w MAL 

 

 

………………………………………… 

             Imię i Nazwisko  

 

 

Oświadczam, że: 

1. Jestem świadomy/a czynników ryzyka związanych z COVID – 19 u mnie oraz 

domowników, a także ryzyku podjęcia decyzji związanej z korzystaniem z usług                 

w MAL jak i dojazdem do placówki.  

2. Jestem świadomy/a, że część przypadków zakażenia koronawirusem przebiega 

bezobjawowo; 

3. Nie będę korzystać z usług MAL w przypadku stwierdzenia u siebie niepokojących 

objawów choroby zakaźnej, kontaktu z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub 

przebywającą w kwarantannie; 

4. Zapoznałem/am się z procedurą organizacji pracy w MAL i zobowiązuję się do jej 

przestrzegania; 

5. Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

wyrażam zgodę na: 

a) codzienny pomiar temperatury ciała w celu podjęcia stosownych działań związanych 

z zapewnieniem standardów bhp i zapobieganiem szerzeniu się chorób zakaźnych; 

b) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz Formularzu 

Oceny Ryzyka Zakażenia Koronowirusem SARS-CoV-2, przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa, w celu podjęcia stosownych działań 

związanych z zapewnieniem standardów bhp i zapobieganiem szerzeniu się chorób 

zakaźnych, w tym w szczególności - udostępnienia moich danych w zakresie imienia, 

nazwiska, numeru telefonu i adresu zamieszkania oraz dacie bezpośredniego kontaktu 

z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2 - państwowemu powiatowemu 

inspektorowi sanitarnemu, państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu 

lub wskazanym przez nich specjalistycznym jednostkom, właściwym ze względu na 

rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej, oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub 

wskazanym przez niego  

6. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania moich danych 

osobowych w związku ze zgodami udzielonymi w pkt 5. 



Zobowiązuję się do: 

1. Niezwłocznego poinformowania personelu MAL w przypadku wystąpienia COVID – 

19 u mnie lub w najbliższym otoczeniu (w celu przeprowadzenia odpowiednich 

procedur zabezpieczających wśród pozostałych uczestników i kadry MAL); 

2. Powstrzymania się od korzystania z usług MAL w przypadku zaobserwowania                        

u siebie niepokojących objawów. 

 

 

 

          

……..….……………………………………… 

      data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UWAGA! 
W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZARAŻENIA 

KORONAWIRUSEM NA TERENIE  

MAL WE WŁOCHACH OBOWIĄZUJE  

REŻIM SANITARNY. 

 

 

➢ PRZED WEJŚCIEM 

NALEŻY 

ZDEZYNFEKOWAĆ 

RĘCE. 
 

 

➢ OBOWIĄZUJE 

BEZWZGLĘDNY 

NAKAZ ZASŁANIANIA 

UST I NOSA POPRZEZ 

UŻYWANIE MASECZEK 

I PRZYŁBIC. 
 

 

 



UWAGA! 
W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZARAŻENIA 

KORONAWIRUSEM NA TERENIE  

MAL WE WŁOCHACH OBOWIĄZUJE 

REŻIM SANITARNY. 

 

 

➢ OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN 

MAL WE WŁOCHACH MUSZĄ BYĆ 

ZDROWE, BEZ OBJAWÓW 

INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH 

 

➢ OSOBY WCHODZĄCE NA TEREN 

MAL MUSZĄ PODDAĆ SIĘ 

POMIAROWI TEMPERAUTURY 

CIAŁA ORAZ SĄ ZOBOWIĄZANE 

WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE  

 



UWAGA! 
W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZARAŻENIA 

KORONAWIRUSEM NA TERENIE  

MAL WE WŁOCHACH I OBOWIĄZUJE  

REŻIM SANITARNY. 

 

➢ OBLIGATORYJNE 

JEST PODDANIE SIĘ 

POMIAROWI 

TEMPERATURY 

CIAŁA PRZED 

WEJŚCIEM DO 

PLACÓWKI. 

 

➢ PRZEBYWAJĄCY 

NA TERENIE MAL WE 

WŁOCHACH 

ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO 

ZACHOWANIA 

DYSTANSU 

SPOŁECZNEGO  

(2 METRY 

ODLEGŁOŚCI MIĘDZY 

SOBĄ). 
 



UWAGA! 
W ZWIĄZKU Z RYZYKIEM ZARAŻENIA 

KORONAWIRUSEM NA TERENIE PLACÓWKI 

OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY. 

 

 

➢ OBOWIĄZUJE ZAKAZ 

POZOSTAWIANIA 

TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH NA 

POWIERZCHNIACH 

OGÓLNODOSTĘPNYCH. 

➢ ZALECA SIĘ 

DEZYNFEKOWANIE 

TELEFONÓW ORAZ                   

NIE KORZYSTANIE Z 

NICH PODCZAS 

SPOŻYWANIA 

POSIŁKÓW. 

 

 
 



 

 


