
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  w Ogrodzie Harmonii 

na czas pandemii koronawirusa COVID-19 

Ustala się następujące procedury obowiązujące w Ogrodzie Harmonii 

w okresie pandemii koronawirusa COVID 19:  

Wszyscy pracownicy oraz osoby korzystające z oferty Ogrodu 

Harmonii, zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i 

stosowania. 

1. Przy wejściu do budynku Ogrodu Harmonii umieszczony zostaje 

pojemnik z płynem dezynfekującym. 

2. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także 

dodatkowo w wybranych miejscach, adekwatnych do prowadzonych 

działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z oferty Ogrodu 

Harmonii częstą dezynfekcję. 

3. W toaletach oraz na korytarzach umieszczone zostają informacje 

dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych. 

4. Na korytarzach i innych ciągach komunikacyjnych obowiązuje 

nakaz zakrywania nosa i ust przy pomocy środków ochrony osobistej, 

takich jak: maseczki, przyłbice lub chusty.  

5. Pracownicy w trakcie obsługi klientów mają używać środków 

ochrony osobistej: maseczki(lub przyłbice) oraz dokonywać częstej 

dezynfekcji rąk. 

6. Dla zachowania co najmniej 1,5 metrowego dystansu społecznego, 

pomiędzy uczestnikami zajęć wprowadzone zostają następujące 

limity osób przebywających w poszczególnych salach:  

a) sala pomarańczowa(70 m kw.):  7 osób 

b) sala szkoleniowa (100 m kw.): 10 osób  



c) gabinety: 2 osoby 

7. W zajęciach organizowanych przez Ogród Harmonii mogą brać 

udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o 

braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu na kwarantannie wg 

załączonego wzoru (załącznik nr 1). W przypadku osób 

niepełnoletnich, oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub 

opiekunowie prawni. Osoba bez oświadczenia nie zostanie 

wpuszczona na zajęcia. Nie mogą korzystać z usług Ogrodu Harmonii 

osoby, które: 

a)  obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej (kaszel, katar, stan 

podgorączkowy, gorączka, osłabienie, brak węchu i smaku); 

b) są objęte kwarantanną lub izolacją; 

c) miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o 

zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. 

8. Osoby z grup wysokiego ryzyka (powyżej 60 roku życia oraz 

cierpiące na choroby przewlekłe w tym cukrzyca, otyłość) proszone są 

o zaniechanie korzystania z zajęć w Ogrodzie Harmonii do czasu 

ustania zagrożenia epidemicznego. 

9.W budynku mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć i osoby 

załatwiające sprawy służbowe. 

10.Przy ustalaniu godzin zajęć itp. należy zapewnić odpowiednio 

długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez 

uczestników przed przybyciem kolejnych oraz wietrzenie sal i 

niezbędną dezynfekcję.  

11.Bezwzględnie należy ustalić godziny zajęć tak, aby grupy nie 

kończyły spotkań w tym samym czasie –należy unikać kontaktów 

między grupami na korytarzach i przy wejściu do budynku.  



12.Pracownicy zobowiązani są do zachowywania odstępu min. 1,5 

metra od siebie i ograniczenia jednoczesnego przebywania w 

pomieszczeniach.  

13.Każdy pracownik otrzymuje do swojej dyspozycji środki ochrony 

osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku) w 

ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy i zobowiązany jest je 

stosować. 

14.Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy zobowiązany jest 

zmierzyć swoją temperaturę ciała i w przypadku, gdy jest ona wyższa 

niż 37,2 st. C ponowić pomiar po upływie 10 minut. W przypadku 

ponownego pomiaru powyżej wskazanej temperatury, nie może 

przystąpić do pracy, o czym informuje bezpośredniego przełożonego.  

15. Pracownik zobowiązany jest zdezynfekować termometr po 

każdym dokonanym pomiarze temperatury. 

16. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed 

przystąpieniem do pracy, a także w trakcie pracy, szczególnie po 

kontakcie z klientem. 

17. Pracownicy obsługujący recepcje, zobowiązani są do bieżącej 

dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z 

którymi kontakt mają klienci (np. terminal). 

18. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych -poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach.  

19. Szczegółowe zalecenia dla działalności Ogrodu Harmonii: 

a) Należy prowadzić zajęcia w taki sposób, aby minimalizować 

bezpośredni kontakt między uczestnikami; 



b) w przypadku zajęć, podczas których nie można utrzymać 

ustalonego dystansu społecznego należy stosować maseczki lub 

przyłbice; 

c) każdy uczestnik zajęć przed wejściem do sali ma obowiązek 

dezynfekcji rąk; 

d) uczestnicy powinni podczas zajęć przebywać w wydzielonych dla 

siebie przestrzeniach i zachowywać dystans co najmniej 1,5 m; 

e) uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed 

ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich 

zakończeniu, poczekalnie w całym budynku jest wyłączone z 

użytkowania; 

f) instruktor zajęć lub pracownik Ogrodu Harmonii może dokonać 

pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania 

wartości powyżej 37,2 st. C przerwać zajęcia i skierować uczestnika 

do izolatorium, jednocześnie zawiadamiając przełożonego; 

g) podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać ze sprzętu i 

przyborów, których równocześnie używają inni uczestnicy.  Każdy 

uczestnik powinien mieć sprzęt do dyspozycji na wyłączność oraz 

zdezynfekować go przed i po korzystaniu. Zaleca się przynoszenie 

własnego sprzętu takiego jak maty, klocki do jogi, paski. 

 

 

 

 



Procedura postępowania w przypadku zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 

29.Jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych –IZOLATORIUM 

wyznacza się gabinet szary na 1 piętrze, który jest wyposażony w 

środki dezynfekujące oraz maseczki, przyłbice.  

30.Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego 

pracownika lub osoby przebywającej w budynku, niepokojące objawy 

lub symptomy mogące wskazywać na zarażenia koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i 

kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan 

podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy 

przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym właściciela oraz odizolować taką osobę od innych 

w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć 

budynek i powiadomić Stację Sanitarno –Epidemiologiczną i stosować 

się do wytycznych uzyskanych od służb sanitarnych. 

 

Klienci którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa 

będą podlegać upomnieniu przez personel i ostateczności mogą 

zostać poproszone o opuszczenie obiektu Ogród Harmonii ze 

skutkiem natychmiastowym. 


