
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy 

 

 PROCEDURA ODWIEDZIN WYCHOWANEK  

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W WIERZBICY  

w sytuacji epidemiologicznej – koronawirus 

 

1. Do odwiedzin wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

    w Wierzbicy mają prawo tylko:  

    a) rodzice,  

    b) opiekunowie prawni.  

2. Odwiedzający ma obowiązek wcześniejszego uzgodnienia terminu 

planowanych odwiedzin z wychowawcą lub Dyrektorem ośrodka.  

3. Odwiedziny następują po okazaniu pracownikowi dyżurującemu dowodu   

tożsamości i stwierdzeniu uprawnienia do odwiedzin. 

4. W odwiedziny do wychowanki może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez   

objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną – wypełnia załącznik 

Nr1 ( informacja o styczności z koronawirusem)  

5. Odwiedzający w czasie odwiedzin zobowiązany jest do:  

a) poddania się pomiarowi temperatury, zakrywania ust i nosa (za pomocą 

maseczki lub przyłbicy), założenia  rękawiczek, zachowania odpowiedniego 

odstępu (co najmniej 1,5m) w czasie całego pobytu u wychowanki 

    b) zapoznania się z powyższym regulaminem. 

6. Wychowanka w czasie odwiedzin również ma obowiązek zakrywania ust  

    i nosa (za pomocą maseczki lub przyłbicy), założenia  rękawiczek,   

zachowania odpowiedniego odstępu (co najmniej 1,5m) w czasie całego 

pobytu. 

7. Niepodporządkowanie się którejkolwiek z wyżej wymienionych zasad  

uniemożliwia odwiedziny lub powoduje ich zakończenie przed czasem.  

8. W razie zachowania odwiedzającego niezgodnego z prawem lub 

obowiązującymi normami w uzasadnionych przypadkach powiadamiany jest 

Dyrektor MOW i Policja. 

9. Odwiedziny w wakacje odbywają się w dni powszednie w godzinach od    

10.00-18.00, a okresie zajęć dydaktycznych w dni wolne od nauki  



      w godzinach indywidualnie ustalonych. Pobyt odwiedzającego  

u wychowanki ze względów epidemiologicznych może trwać 2 godziny.  

10.  Odwiedziny odbywają się tylko i wyłącznie na terenie ośrodka w miejscu   

wyznaczonym przez Dyrektora ośrodka, pod jego kontrolą lub innego 

pracownika pedagogicznego. (hol dolny lub teren ośrodka) 

11. Odwiedzający ma obowiązek zgłaszania wszystkich przedmiotów  

i artykułów spożywczych przywiezionych dla wychowanki wychowawcy 

pełniącemu dyżur w czasie odwiedzin.  

12. Odwiedzający ma obowiązek przekazać wychowawcy do depozytu 

pieniądze oraz inne przedmioty wartościowe przeznaczone dla wychowanki, 

przedmioty niebezpieczne. 

13. Rzeczy wychowanki zabierane z MOW podlegają bezwzględnej kontroli 

przeprowadzonej przez wychowawcę i muszą być zapisane w spisie odzieży 

wychowanki. (wychowawca pełniący dyżur) 

14. Wychowawca dyżurny ma obowiązek odnotować odwiedziny wychowanek 

w Rejestrze Odwiedzin, w którym zapisuje się: datę odwiedzin, czas 

odwiedzin, imię i nazwisko wychowanki, imię i nazwisko oraz stopień 

pokrewieństwa osoby odwiedzającej po sprawdzeniu tożsamości na 

podstawie okazanego dokumentu, imię i nazwisko wychowawcy 

dyżurującego oraz uwagi odnośnie przebiegu odwiedzin.  

15. Po zakończeniu odwiedzin następuje dezynfekcja miejsca, w którym   

odbywały się odwiedziny. 

 

 

Uwaga: W sprawach nie ujętych w Procedurze Odwiedzin Wychowanek 

decyzję podejmuje Dyrektor MOW. 
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