Załącznik nr 1 do Decyzji Zarządu Koła
PSONI w Nowym Targu
z dnia 25.05.2020 r.

Procedura dowozu osób z niepełnosprawnością na zajęcia
do Placówek PSONI – Koło w Nowym Targu

1. Z dowozu mogą korzystać tylko osoby zdrowe. W przypadku wystąpienia niepokojących
objawów m.in. katar, kaszel, trudności z oddychaniem, ból gardła, wysypka, biegunka,
wymioty, bóle brzucha, bóle mięśni, zaburzenia smaku i węchu, wskazujących na możliwość
wystąpienia choroby zakaźnej osoba taka zostaje w domu.
2. W przypadku wystąpienia podczas jazdy u osób korzystających z dowozu objawów
sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, po przyjeździe na parking przy placówce, wszyscy
pasażerowie pozostają w samochodzie i dalsze działania podejmowane będą zgodnie ze
wskazówkami

powiadomionej

Powiatowej

Stacji

Sanitarno

–

Epidemiologicznej

w Nowym Targu.
3. Pracownicy (kierowca, opiekun) są zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki,
rękawiczki) w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
4. Zgodnie, z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.
U. z 2020, poz. 878) podczas dowozu będzie zachowana połowa liczby miejsc siedzących.
5. Uczestnicy, którzy nie mają przeciwskazań w czasie dowozu zasłaniają usta i nos.
6. Codziennie pomiędzy dowozami samochód będzie wietrzony i dezynfekowane będą poręcze
i klamki przez kierowcę.
7. Codziennie po zakończeniu popołudniowego odwozu całe wnętrze samochodu zostanie przez
kierowcę zdezynfekowane (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) z użyciem środka
dezynfekującego na bazie alkoholu, min. 60%, a następnie samochód zostanie wywietrzony
/zał. nr 2 – instrukcja dezynfekcji pojazdu/.

Załącznik nr 2 do Decyzji Zarządu Koła
PSONI w Nowym Targu
z dnia 25.05.2020 r.

Instrukcja dezynfekcji samochodu
dowożącego osoby z niepełnosprawnością
do Placówek PSONI – Koło w Nowym Targu

1. Codziennie pomiędzy dowozami są dezynfekowane poręcze i klamki oraz wietrzony
samochód.
2. Codziennie po zakończeniu popołudniowego odwozu całe wnętrze samochodu jest
zdezynfekowane.
3. Dezynfekcję wykonuje kierowca przy użyciu opryskiwacza ręcznego z użyciem środka
dezynfekującego na bazie alkoholu, min.60%.
4. Do dezynfekcji pracownik ubiera rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę ochronną.
5. Przygotowuje roztwór do wykonaniu oprysku.
6. Opryskuje dokładnie wnętrze samochodu, a następnie dokładnie roztworem przeciera klamki
od wewnątrz i od zewnątrz.
7. Pozostawia samochód do odparowania.
8. Zużytą maskę i rękawiczki wyrzuca do pojemnika na zużyte środki ochrony indywidualnej.
9. Zapisuje wykonane czynności w liście kontrolnej /zał. nr 3 /.

Załącznik nr 3 do Decyzji Zarządu Koła
PSONI w Nowym Targu
z dnia 25.05.2020 r.

Lista kontrolna potwierdzająca dezynfekcję samochodu
dowożącego osoby z niepełnosprawnością
do Placówek PSONI – Koło w Nowym Targu
Imię i nazwisko pracownika…………………………………………………………….
Numer rejestracyjny samochodu ……………………………………………………….

Data

Poniedziałek
………………

Wtorek
………………

Środa
………………

Czwartek
………………

Piątek
………………

Godzina

Podpis

Uwagi

