Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 13/2020
z dnia 1 września 2020 r.
Dyrektora SOSW w Wielgiem

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ZAJĘĆ
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W RAMACH
KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU WSPARCIA DLA RODZIN,,ZA ŻYCIEM”
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WIELGIEM
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ OŚRODKA KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO
- OPIEKUŃCZEGO ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, MZ I GIS
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA WWR

1. Uczeń zostaje przyprowadzony do ośrodka przez rodzica/ opiekuna.
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3. W przypadku nie wyrażenia zgody przez rodzica/opiekuna na pomiar temperatury
dziecka nie zostanie ono przyjęte do szkoły na zajęcia WWR.
4. Osoba dokonująca pomiaru powinna mieć osłonięte usta oraz nos za pomocą maseczki
lub przyłbicy.
5. Jeżeli temperatura ucznia będzie wynosiła powyżej 37,5o C, zostanie mu zmierzona
powtórnie. W przypadku powtórnego wskazania temperatury powyżej 37,5o C nie
zostanie wpuszczony do ośrodka.
6. Rodzic/ opiekun będzie miał obowiązek zabrać dziecko do domu.
7. Uczeń zdrowy- bez objawów rozpocznie zajęcia WWR.
8. W przypadku
zaistnienia niepokojących objawów u dziecka podczas zajęć
rodzic/opiekun zobowiązany jest zabrać dziecko własnym środkiem transportu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WWR
1. Na zajęcia WWR może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani na zajęcia WWR przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i
zajęć WWR opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie powinni przestrzegać aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. W celu jak najszybszej i skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów należy
wykorzystywać kontakt telefoniczny oraz e- mail.
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia WWR pobierają środki ochrony osobistej.
6. Podczas prowadzonych zajęć z dziećmi oraz w bezpośrednim kontakcie z
rodzicem/opiekunem nauczyciele mają obowiązek zasłonięcia ust oraz nosa.
Wszystkim zapewnione są środki dezynfekujące, których należy bezwzględnie
używać.
7. Po przybyciu na zajęcia dziecku oraz opiekunowi zostanie zmierzona temperatura,
termometrem bezdotykowym przez nauczyciela, który w danym dniu jako pierwszy
rozpoczyna zajęcia WWR z dzieckiem.
8. Jeżeli temperatura dziecka lub opiekuna będzie wynosiła powyżej 37,5o C, zostanie
mu zmierzona powtórnie. W przypadku powtórnego wskazania temperatury powyżej
37,5o C nie zostanie wpuszczony na zajęcia.
9. Osoby, które nie wyrażą zgody na pomiar temperatury nie zostaną wpuszczone do
ośrodka.
10. Opiekun i dziecko powinno zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy
wejściu do ośrodka zgodnie z instrukcją.
11. Nauczyciele powinni regularnie promować zasady higieny – częste mycie rąk
wodą z mydłem , szczególnie po skorzystaniu z toalety, przyjściu do szkoły, przed i
po jedzeniu , po powrocie ze świeżego powietrza.
12. Nauczyciele zobowiązani są do informowania dzieci, w sposób dostosowany do ich
potrzeb, w zakresie unikania dotykania oczu, nosa i ust oraz o higienie dróg
oddechowych.
13. W salach, powinny znajdować się tylko przedmioty niezbędne do prowadzenia zajęć,
które będzie można skutecznie umyć oraz zdezynfekować.
14. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
należy czyścić lub dezynfekować w miarę możliwości po każdych zajęciach.
15. Sale, w których prowadzone są zajęcia, części wspólne(korytarze) należy wietrzyć co
najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie konieczności także w czasie
zajęć.
16. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów adekwatnie do potrzeb, jednak
nie rzadziej niż co 45 minut.

17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym podczas przerw pod opieką nauczyciela.
18. W miarę możliwości zalecane jest zachowanie dystansu między osobami
przebywającymi na terenie ośrodka, szczególnie w miejscach wspólnych oraz
ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.
19. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
20. Jeżeli nauczyciel podczas prowadzonych zajęć zaobserwuje u ucznia objawy
mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę,
kaszel, rodzic/opiekun zobowiązany jest zabrać dziecko własnym środkiem
transportu.
21. Należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Ośrodka.

HIGIENA, SPRZĄTANIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ
ORAZ POWIERZCHNI
1. Po wejściu do ośrodka należy dezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji,
znajdującym się przy wejściu. W widocznym miejscu zamieszczone zostały
informacje o konieczności i sposobie jego użycia przez wszystkie osoby
wchodzące do budynku.
2. Osoby niebędące pracownikami, wchodzące do ośrodka powinny mieć zakryte
usta i nos oraz nie powinny przekraczać obowiązujących stref przebywania.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed i po jedzeniu, po powrocie
ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Wszyscy pracownicy szkoły w miarę potrzeb zostają zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej. Wszystkim zapewnione są środki dezynfekujące,
których należy bezwzględnie używać.
5. W salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały
wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z
płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
7. Regularne mycie i dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów powinno odbywać
się po każdych zajęciach lub przy zmianie grupy/ nauczyciela.
8. Wprowadzono zasadę codziennego monitorowania prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, sprzętu
rehabilitacyjnego.
9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy ściśle
przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia zdezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynsekcji.
10. Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wyrzucać do przygotowanych i
oznaczonych pojemników znajdujących się w ośrodku.
11. W korytarzu przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do
właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału
zakaźnego szpitala i służb medycznych.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U PRACOWNIKÓW SOSW

1. Do pracy w ośrodku mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
3. Pracownik o zaistniałej sytuacji oraz ewentualnej nieobecności zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować bezpośrednio Dyrektora Ośrodka.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
5. Pracownika należy niezwłocznie odsunąć od pracy, odizolować od pozostałych
pracowników oraz uczniów. Powinien być odesłany indywidualnym transportem do
domu. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym
pomieszczeniu, odizolowany od innych.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty
itp.).
7. Należy zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie ośrodka należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy
ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach ośrodka, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.
9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
UCZNIA ZAJĘĆ WWR

1. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, uporczywy kaszel, trudności w
oddychaniu należy odizolować ucznia od nauczyciela.
2. Należy niezwłocznie poinformować Dyrektora Ośrodka.
3. Rodzic/ opiekun zabiera dziecko własnym środkiem transportu.
4. Skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu
uzyskania decyzji co do dalszego postępowania.
5. Pomieszczenie, w którym przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. Należy zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie ośrodka należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Należy
ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach ośrodka, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

