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Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania 

 z przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) - 

Domu Sąsiedzkiego (DS) na Ulrychowie 
Aneks nr 1 z dn. 22.06.2020 r. 

do Regulaminu korzystania 
z przestrzeni Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) - 

Domu Sąsiedzkiego (DS) na Ulrychowie 
 

Procedura postępowania na terenie placówki w celu minimalizowania ryzyka 
zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 

 
Osoby znajdujące się na terenie MAL na Ulrychowie zobowiązane są do 

przestrzegania wszystkich zasad znajdujących się w niniejszym dokumencie. 
Przebywanie na terenie DS. oznacza akceptację Regulaminu oraz dokumentów               

z nim powiązanych przez Użytkownika 
 

1. Na terenie MAL wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa (np. poprzez prawidłowe nałożenie 
maseczki lub przyłbicy ochronnej) 

2. W MAL mogą przebywać tylko osoby bez widocznych objawów, wskazujących na występowanie 
choroby zakaźnej, a także osoby, które nie miały kontaktu z osobą chorą bądź przebywającą                      
na kwarantannie. 

3. Wchodząc do placówki, każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk za pomocą specjalnego 
płynu znajdującego się w dystrybutorze, umieszczonym w widocznym miejscu przy drzwiach 
wejściowych do lokalu. 

4. Kadra administracyjna placówki ma prawo odmówić wstępu do DS osobom bez zabezpieczania 
twarzy i nosa bądź z objawami choroby, a także osobom niezachowującym na terenie placówki 
dystansu społecznego oraz innych, wynikających z przepisów prawa a nieujętych w niniejszym 
aneksie obostrzeń i zaleceń. 

5. W związku z koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz spełnienia norm sanitarnych, 
wprowadza się limit 19 osób (włączając kadrę animacyjną i administracyjną), które mogą 
jednocześnie przebywać w budynku MAL. 

6. Dodatkowo wprowadza się limity osób, które jednocześnie mogą przebywać w poszczególnych 
pomieszczeniach, zgodnie z poniższym wykazem: 

a) Sala nr 1 ( sala z aneksem kuchennym) - 6 osób 
b) Sala nr 2 (sala łącząca się z aneksem kuchennym) - 4 osoby 
c) Sala nr 1 oraz sala nr 2 ( przestrzeń połączona) - 10 osób 
d) Sala nr 3 ( sala z kącikiem dziecięcym) - 7 osób 

7. Limit osób biorących udział w zorganizowanych warsztatach będzie ustalany indywidualnie. 
8. Użytkownicy mają możliwość korzystania z przestrzeni MAL po wcześniejszym skontaktowaniu się             

z kadrą administracyjną poprzez zgłoszenie e-mailowe (mal.ulrychow@fundacja-hereditas.pl) bądź 

e-mail: mal.ulrychow@fundacja-hereditas.pl  ● tel.: 575 920 713   
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telefoniczne (575 920 713). Zgodę na pobyt w danym dniu i godzinie każdorazowo wyraża kadra 
administracyjna (jednoosobowo). 

9. Wprowadza się zaktualizowany grafik pracy MAL według bloków czasowych, uwzględniający także 
pracę zdalną (online). Grafik dostępny jest w placówce DS., u kadry administracyjnej oraz za 
pośrednictwem internetowych i telefonicznych form przekazu. 

10. Godziny warsztatów zorganizowanych odbywających się na terenie MAL ustalane są indywidualnie            
z osobą/podmiotem zainteresowanym. 

11.  Wprowadza się zakaz wchodzenia przez osoby odwiedzające MAL do pomieszczeń biurowych. 
12. Z użytkowania wyłączone zostają:  

a) sala nr 4 (mała sala za pomieszczeniem biurowym i łazienką) – pełniąca funkcję miejsca 
izolacji na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pracownika i/lub 
użytkownika MAL 

b) wszystkie kanapy  
c) sąsiedzka biblioteczka 
d) kącik dziecięcy 
e) przestrzeń kuchenna (brak możliwości przygotowania napojów, korzystania z naczyń, 

lodówki,  kuchni i wyposażenia kuchennego) 
13. Wprowadza się zakaz przynoszenia oraz spożywania na terenie placówki MAL jedzenia przez osoby 

odwiedzające DS. Osoby odwiedzające MAL mogą przynosić własne napoje. 
14. Jednocześnie wprowadza się zasadę „co przyniosłeś ze sobą, zabierasz ze sobą”. 
15. Obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci i innych artykułów niebędących własnością MAL     

w placówce DS. 
16. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek z domu. 
17. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wprowadza się rejestr osób odwiedzających 

placówkę MAL. Wzór rejestru stanowi zał. nr 1 do niniejszego aneksu.  
18. Rejestr obejmuje: datę, imię, nazwisko, numer telefonu oraz godziny wejścia i wyjścia. Rejestr 

prowadzony jest odrębnie dla każdego dnia tygodnia, w którym placówka pozostaje otwarta dla 
Użytkowników. Dane z poszczególnych dni przechowywane są przez okres 60 dni kalendarzowych, 
licząc od dnia, którego dotyczą. Po tym czasie zostają trwale zniszczone. 

19. W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego wprowadza się wymóg podpisania 
oświadczenia przez wszystkie osoby odwiedzające placówkę MAL. Wzór oświadczenia stanowi               
zał. nr 2 do niniejszego aneksu.  

20. Integralną częścią niniejszego aneksu są Rekomendacje dotyczące funkcjonowania domów 
sąsiedzkich w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 – stanowiące zał. nr 3           
do niniejszego aneksu 

21. Do odwołania wprowadza się monitoring higieny pomieszczeń MAL, którego wzór stanowi zał. nr 4             
do niniejszego aneksu.  

22. Wprowadza się Procedurę postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-
CoV-2 u użytkownika lub pracownika Domu Sąsiedzkiego na Ulrychowie. Wzór Procedury stanowi 
zał. nr 5 do niniejszego aneksu.  

23. Informacja dla osoby podejrzewającej zakażenie wirusem SARS-CoV-2 stanowi zał. nr 6                          
do niniejszego aneksu. 

24. Pomimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący (Organizatora) oraz kadrę MAL, 
może dojść do zakażenia, ponieważ część przypadków przebiega bezobjawowo. Za tego rodzaju 
zdarzenia pracownicy  placówki ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności 

25. Działania podlegające niniejszej procedurze objęte są klauzulą RODO (do wglądu w siedzibie MAL). 
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26. Zasady i obostrzenia mogą ulegać zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce               
i w Warszawie, wytycznych i zarządzeń władz publicznych oraz decyzji Organizatora. 

27. Regulacje obowiązują od dnia  22.06.2020 r.  do odwołania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do aneksu:  
 

1. Załącznik nr 1 – Rejestr osób odwiedzających Miejsce Aktywności Lokalnej na Ulrychowie 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wprowadzone w celu minimalizowania ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się 

koronawirusa SARS-CoV-2 
3. Załącznik nr 3 - Rekomendacje dotyczące funkcjonowania domów sąsiedzkich w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w trakcie 

epidemii COVID-19 
4. Załącznik nr 4 – Monitoring higieny pomieszczeń Miejsca Aktywności Lokalnej wprowadzony w związku z ograniczeniem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
5. Załącznik nr 5 - Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u użytkownika lub 

pracownika Domu Sąsiedzkiego na Ulrychowie 
6. Zał. nr 6  - Informacja dla osoby podejrzewającej zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
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