
  

Szczegółowe rekomendacje dla poszczególnych placówek pobytu dziennego 

Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

W zakresie organizacji pracy w środowiskowym domu samopomocy/klubie samopomocy: 

1. Zalecenie zakazu wstępu na teren obiektów osobom, których obecność nie jest 

konieczna do zapewnienia ciągłości działalności. 

2. Poinformowanie uczestników i ich rodzin/opiekunów oraz pracowników o nie 

przychodzeniu do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub 

kwarantannowaną.  Ew. za zgodą mogą złożyć oświadczenie (ustne, pisemne). 

3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w 

ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa 

się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób 

wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.      

4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na 

bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych.  

5. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników, 

personelu i dostawców, po uprzednim uzyskaniu ich zgody lub ich opiekunów, a także 

dezynfekcja rąk przed wejściem na teren placówki.  

6. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z opiekunami uczestników. 

W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami: 

1. Ograniczenie kontaktów pracowników niebędących członkami zespołu wspierająco-

aktywizującego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z 

uczestnikami domu. 

2. Ustalenie liczby uczestników, którzy deklarują udział w zajęciach w kolejnym tygodniu 

w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć z uczestnikami  

w domu. 

3. Podział uczestników na małe, kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi 

stałymi terapeutami/opiekunami. 

4. W miarę możliwości ograniczenie treningów grupowych na rzecz treningów 

indywidualnych oraz prowadzenie zajęć w małych kilkuosobowych grupach o stałym 

składzie, przy jednoczesnym ograniczeniu kontaktów między grupami. 

5. W ramach prowadzonych treningów rekomenduje się uwzględnienie tematyki 

dotyczącej obecnej sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi 

utrzymywania właściwej higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego. 

6. Rezygnacja z treningów kulinarnych i ewentualne podjęcie działań w celu 

zapewnienia uczestnikom gorącego posiłku poprzez zakup cateringu. 

7. Zawieszenie organizacji zajęć klubowych, o których mowa w § 19 rozporządzenia  

w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 



  

W przypadku utrzymującego się zawieszenia działalności środowiskowego domu 

samopomocy i braku możliwości fizycznego uczestnictwa w środowiskowym domu 

samopomocy, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, 

środowiskowy dom samopomocy może podejmować działania zmierzające do wspierania 

uczestników (za ich zgodą) z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji (telefon, 

mail, komunikatory internetowe) w szczególności poprzez: 

 utrzymywanie kontaktu z uczestnikami, ich opiekunami i rodzinami; 

 sprawdzanie aktualnej sytuacji życiowej/zdrowotnej/społecznej uczestnika i jego 

funkcjonowania w codziennym życiu; 

 powiadomienie ośrodka pomocy społecznej w przypadku konieczności objęcia 

uczestnika pomocą z zakresu pomocy społecznej; 

 przypominanie o konieczności przestrzegania zasad higieny oraz zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiczną; 

 informowanie o aktualnie obowiązujących obostrzeniach wprowadzonych na danym 

terenie w związku z sytuacją epidemiczną oraz o konieczności ich przestrzegania; 

 informowanie o ewentualnych możliwościach i miejscach uzyskania stosownego 

wsparcia (ośrodek pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej, ośrodek 

zdrowia, centrum zdrowia psychicznego); 

 w miarę możliwości udzielanie doraźnego wsparcia psychologicznego  

i pedagogicznego; 

 udzielanie wsparcia w podtrzymaniu umiejętności wypracowanych w ramach 

treningów funkcjonowania w codziennym życiu; 

 zachęcanie i pomoc w organizacji czasu wolnego, w tym do podejmowania 

aktywności fizycznej. 

 

Niezależnie od ogólnych rekomendacji dotyczących funkcjonowania ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, wydawanych przez MRiPS, wojewodowie mogą 

podejmować decyzje dotyczące zawieszenia zajęć w stosunku do konkretnych jednostek, w 

szczególności biorąc pod uwagę lokalną sytuację epidemiczną, czy też brak możliwości 

zapewnienia bezpiecznych warunków uczestnictwa. 

 

 

Przydatne instrukcje: 
- mycia rąk  
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 
- dezynfekcji rąk 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 
- prawidłowego zdejmowania maseczki 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 
- prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 
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