
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  
OBOWIĄZUJACA TURYSTÓW PRZEBYWAJĄCYCH  
W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM 

w Zespole CEKDiM we Wrocławiu 
w okresie stanu epidemicznego 

obowiązuje od dnia 01.09.2020r. do odwołania 

 

I. Cele procedury.  

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom oraz turystom przebywającym  

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. 

2. Zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. 

 

II. Zasady ogólne. 

1. Rezerwacja noclegów  odbywa się wyłącznie za pomocą poczty mailowej lub telefonicznie. 

2. Przed dokonaniem rezerwacji w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym należy zapoznać się  

z dokumentami obowiązującymi w placówce zamieszczonymi na stronie internetowej  

www.mdk.wroclaw.pl 

3. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym mogą przebywać tylko osoby zdrowe. 

4. Turyści przebywają na terenie placówki wyłącznie w wyznaczonych godzinach i wyznaczonych 

pomieszczeniach. 

5. Po  wejściu na teren placówki  turyści  zobowiązani są  do dezynfekcji rąk, a pracownik dokona 

pomiaru temperatury ciała. 

6. W przestrzeni wspólnej placówki obowiązuje osłona nosa i ust. W pokojach można przebywać 

bez maseczek. 

7. Pracownik dokonujący meldowania na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu 

tożsamości ze zdjęciem przedstawia turystom  do podpisania zasady obowiązujące w placówce 

oraz oświadczenia związane z pobytem w czasie stanu epidemicznego. 

8. Płatność za pobyt odbywa się gotówką przy przyjęciu na nocleg z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

9. Pobyt na terenie schroniska jest możliwy od piątku od godz. 20.30 do poniedziałku do godz. 

7.30; w godz.10.00 – 17.00 obowiązuje zakaz przebywania w placówce. 

10. Meldowanie odbywa się po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem portierni, także w 

soboty i niedziele.   

11.  Prasowalnia, suszarnia i bagażownia są wyłączone z użytku.  

12. Przed wyjściem z pokoju turysta jest zobowiązany do wyłączenia wszystkich urządzeń 

elektrycznych z sieci oraz pozostawienie śmieci przed  pokojem w zawiązanym worku. 

13. Po zakończonym pobycie turysta zdejmuje powłoczki pościeli. Pościel, zużyte powłoczki oraz 

inne elementy wyposażenia pozostawia w pokoju zamykając go na klucz. Klucz oddaje 

pracownikowi recepcji. 

14. Każdorazowo, przed i po pobycie turystów, wszystkie pomieszczenia i wyposażenie są 

dezynfekowane. 

15. Pracownicy i turyści Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zobowiązani są do utrzymywania 

dystansu społecznego min. 1,5 m. 

 

http://www.mdk.wroclaw.pl/


 

Procedura postępowania w przypadku 

podejrzenia u turysty zakażenia wirusem Covid-19. 
 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u turysty : 

1. Turysta w razie wystąpienia niepokojących objawów (temperatura powyżej 37,80  C, kaszel, 
utrata węchu i smaku) nie może kwaterować się w schronisku. W przypadku stwierdzenia 
u turysty oznak choroby  nie zostanie on wpuszczony na teren obiektu. Zostanie 
poinformowany, aby jak najszybciej zgłosił się na izbę przyjęć najbliższego szpitala. 
Pracownik o zaistniałej sytuacji powiadamia  dyrektora placówki.  
 

2. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pobytu w placówce należy niezwłocznie powiadomić  
pracownika schroniska, a ten o zaistniałym zdarzeniu powiadamia dyrektora lub osoby 
uprawnione oraz izoluje turystę od innych osób. 

 

3. W pomieszczeniu pełniącym rolę Izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.  
 

4. W razie pogarszającego się stanu zdrowia turysty pracownik schroniska  dzwoni  na 
pogotowie ratunkowe pod nr 999 lub 112. 

 

5. Dyrektor placówki powiadamia o sytuacji odpowiednie służby medyczne, sanitarne oraz 
organ prowadzący.  

 

6. Turysta  z podejrzeniem zachorowania, o ile stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać 
w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu uzyskania informacji od odpowiednich służb 
o dalszych krokach postępowania lub przybycia tych służb. 

 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał turysta  będzie  poddany gruntownemu 
sprzątaniu oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.).  
 

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć 
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, 
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

 

 

 

 


