Procedury bezpieczeństwa i higieny obowiązujące
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
im. K. Rogowiec w Wojcieszowie
w roku szkolnym 2020 – 2021
w czasie pandemii COVID 19

W placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U.2020, poz.1386).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego

ograniczenia

funkcjonowania

jednostek

systemu

oświaty

w

związku

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020 poz. 1389).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii § 23 (Dz.U. z 2020
r., poz. 1356 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne:
1. Wszyscy pracownicy ośrodka używają środków ochrony osobistej: maseczek lub
przyłbic

oraz

w

ramach

potrzeby

rękawiczek

jednorazowych

w

ciągach

komunikacyjnych i miejscach wspólnych.
2. Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy placówki przychodzą do pracy zdrowi.
Jeśli zaobserwują u siebie objawy infekcji, to należy pozostać w domu i skontaktować
się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania teleporady medycznej. Jeżeli

mieli kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszkają
z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sami podlegają tym obowiązkom
– nie przychodzą do pracy informując o tym przełożonego.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani lub przywożeni do szkoły i z niej odbierani
przez rodzica, opiekuna, osobę upoważnioną – bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych – przestrzegających aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej – stosować środki ochronne
(osłona ust i nosa).
5. Przy wejściu do budynku – wychowanek i opiekun dezynfekują ręce, opiekun ma
założoną maseczkę lub przyłbicę.
6. Pielęgniarka lub nauczyciel dokonuje za zgodą i w obecności rodzica pomiaru
temperatury ciała ucznia. W przypadku gdy podczas pomiaru temperatury ciała ucznia
odczyt będzie wskazywał 37,60C lub więcej, a rodzic zakwestionuje ten pomiar
należy

wykonać

kolejny

z

użyciem

również

drugiego

termometru

w kilkunastominutowym odstępie czasowym. Jeżeli pomiary będą zbliżone do
temperatury 37,60C rodzic ma obowiązek zabrać dziecko do domu i udać się do
lekarza. Rodzic przywozi dziecko do szkoły po leczeniu z zaświadczeniem od lekarza
o możliwości uczęszczania do szkoły.
7. Rodzice, opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując
zasady:
•

jeden opiekun z uczniem,

•

dystansu od kolejnego opiekuna z uczniem – min. 1,5 m

•

dystansu od pracowników szkoły min.1,5 m

•

po załatwieniu spraw niezwłocznie opuszcza budynek szkoły.

8. Rodzic przekazuje aktualny numer telefonu (telefonów) aby zapewnić szybką
i skuteczną z nim komunikację.
9. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (37,6o C), kaszel, należy
odizolować wychowanka w izolatce (gabinet pielęgniarki, Sala Doświadczania Świata

lub sypialnia nr 2) i niezwłocznie powiadomić rodziców celem odebrania go.
Nauczyciel powiadamia również dyrekcję placówki.
10. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, uczniowie mogą używać
środków ochrony osobistej.
11. Nauczyciel zobowiązany jest tak organizować pracę dydaktyczno-opiekuńczo
wychowawczą,

by

umożliwić

zachowanie

dystansu

pomiędzy

uczniami,

pracownikami szkoły: w klasach i w miejscach wspólnych.
12. Nauczycieli podczas realizacji zajęć u uczniów na nauczaniu indywidualnym,
wczesnego wspomagania rozwoju oraz
wychowawczych

w

domach

indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-

rodzinnych,

obowiązują

takie

same

zasady

bezpieczeństwa i higieny pracy co w szkole. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie
miejsca pracy (dezynfekcja przed i po zajęciach) jest rodzic ucznia. W przypadku
wystąpienia u ucznia niepokojących objawów zdrowotnych – rodzic powiadamia
dyrekcję placówki lub bezpośrednio nauczyciela o tym fakcie.
13. Zobowiązuje się nauczycieli do przestrzegania bezpiecznego korzystania przez
uczniów z szatni - zachowanie dystansu pomiędzy uczniami z różnych klas i różnych
grup wychowawczych.
14. Uczniowie schodzą na posiłki do stołówki w wyznaczonych harmonogramem
godzinach. Zajmują przydzielone miejsca. Dyżur na stołówce pełnią tylko wyznaczeni
uczniowie wraz z nauczycielem dyżurującym. Drugie śniadania i podwieczorki mogą
być konsumowane w klasach (grupach) z uwzględnieniem zasad higieny
i bezpieczeństwa.
15. Zakazuje się w szkole i poza nią organizowania imprez okolicznościowych, spotkań,
apeli, zawodów sportowych itp. gdy nie ma możliwości zachowania bezpieczeństwa,
a w szczególności odległości społecznej pomiędzy uczestnikami.
16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w klasach, sypialniach lub w miejscach ogólnie
dostępnych, których nie można skutecznie umyć czy zdezynfekować należy usunąć
lub tak umieścić by uniemożliwić do nich dostęp.
17. Personel kuchenny, pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć do
niezbędnego minimum kontakty z uczniami i nauczycielami.

II. Obowiązki dyrektora placówki:
1. Ustala i dostosowuje obowiązujące procedury w placówce do wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemi covid – 19 zgodnie
z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego.
2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym maseczki lub przyłbice,
rękawiczki ochronne, fartuchy ochronne w razie potrzeby, płyny dezynfekujące.
Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia
i dezynfekcji rąk, zakładania i ściągania maseczek i rękawiczek ochronnych.
3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w warunkach
pandemii koronawirusa.
4. Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza informację o obowiązku dezynfekowania
rąk. Wszystkim wchodzącym do szkoły umożliwia skorzystanie z płynu do
dezynfekcji. Umieszcza numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 informuje
o procedurach obowiązujących w szkole dotyczących zasad bezpieczeństwa.
6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka w przypadku podejrzenia
choroby.
7. Zapewnia regularne dezynfekowanie powierzchni komunikacyjnych, klas, sypialń,
toalet oraz części dotykowych: poręczy, klamek, blatów, oparć krzeseł.
8. Jest odpowiedzialny za usunięcie z klas, sypialń, korytarzy i innych pomieszczeń
przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować.
9. Dyrektor wyznacza pracownika, który dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
10. Wyznacza pracowników do sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń szkolnych
i ośrodkowych, nakrywania do posiłków, porządkowania po tych posiłkach.
11. Monitoruje

codzienne

prace

porządkowe,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

utrzymywania czystości sal lekcyjnych, sypialń, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych.
12. Umieszcza

w

pomieszczeniach

sanitarnohigienicznych

plakaty

z

zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.

III. Zajęcia w szkole podstawowej, szkole przysposabiającej do pracy i w zespołach
rewalidacyjno - wychowawczych :
1. Nauczyciel ma obowiązek zapoznania uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny
obowiązującymi w szkole i wyjaśnienia, dlaczego zostały one wprowadzone.
2. Uczniowie poszczególnych oddziałów odbywają zajęcia w jednej przypisanej do klasy
sali.
3. Na przerwy wychodzą w różnych terminach ustalonych przez nauczyciela
prowadzącego, uczniowie poszczególnych klas nie kontaktują się ze sobą lub w razie
konieczności z zachowaniem dystansu społecznego.
4. W trakcie lekcji oraz na przerwach zobowiązuje się nauczyciela do wietrzenia klasy.
5. Podczas zajęć uczniowie korzystają z książek znajdujących się w klasie, własnych
zeszytów i przyborów szkolnych. Mają przydzieloną ławkę (miejsce przy stole)
i krzesło. Nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. Nauczyciel wychowania fizycznego podczas realizacji zajęć, w których nie można
zachować dystansu ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe.
7. Zaleca się by przy odpowiedniej pogodzie organizować zajęcia uczniom na terenie
zielonym szkoły bez możliwości kontaktu z uczniami z innych klas.

IV. Zajęcia w grupach wychowawczych:
1. Wychowawca ma obowiązek zapoznania wychowanków z zasadami bezpieczeństwa
i higieny obowiązującymi w internacie i wyjaśnienia, dlaczego zostały one
wprowadzone.
2. Zajęcia wychowawcze odbywają się osobno w poszczególnych grupach,
3. Podczas korzystania z toalety w trakcie dnia wychowanek korzysta z mydła w płynie
znajdującego się w dozownikach, ręczników papierowych oraz dezynfekuje ręce.
4. Toaleta

wieczorna

przeprowadzana

jest

z

zachowaniem

zasad

higieny

i bezpieczeństwa, poszczególne grupy w innym czasie (wg miesięcznego planu pracy
wychowawczej) Wychowanek korzysta z własnego ręcznika. Po skończonej toalecie
ręczniki wieszane są na suszarkach przydzielonych do każdej grupy. Wychowawca
podczas kąpieli wychowanków używa rękawic – zmienia je dla każdego wychowanka.

5. Wychowanek ma przydzielony tapczanik, bez możliwości jego zmiany, miejsce na
odzież w szafie oraz półkę w szatni na odzież wierzchnią i obuwie.
6. Do internatu wychowanek przywozi odzież, bieliznę, przybory toaletowe i kosmetyki
w ilości wystarczającej na całotygodniowy pobyt. Nie ma możliwości prania odzieży
w pralni placówki.
7. Wychowankowie nie powinni przemieszczać się między pokojami, należy ograniczyć
opuszczanie pokoju oraz kontakty z innymi wychowankami do minimum.
8. W świetlicy podczas np. oglądania programu TV należy zachować odstęp pomiędzy
wychowankami: min. 1,5 m.

V. Obsługa szkoły:
1. Sale lekcyjne po zakończeniu zajęć winne być wysprzątane i zdezynfekowane:
dotyczy to ławek, stolików, krzeseł i innych przedmiotów wyposażenia, które mogły
być używane (dotykane) przez uczniów lub nauczyciela.
2. Toalety sprzątane i dezynfekowane w miarę możliwości kilka razy dziennie.
3. Należy utrzymywać w należytym stanie higienicznym ciągi komunikacyjne,
powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, wyłączniki, klawiatury, powierzchnie
płaskie w tym blaty we wszystkich pomieszczeniach – szczególnie w miejscach
spożywania posiłków.
4. Osoby przeprowadzające dezynfekcję muszą ściśle przestrzegać zaleceń producenta
używanych środków (opisanych na opakowaniu) dotyczących przestrzegania czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
5. Podczas spożywania posiłków zgodnie z harmonogramem, uczniowie siedzą na
wyznaczonych miejscach z uwzględnieniem odległości pomiędzy osobami. Na
stolikach nie powinno być serwetek, pojemników z cukrem czy przyprawami.
6. Nakrywanie do posiłków i sprzątanie po posiłkach odbywa się zgodnie z wytycznymi
w planie pracy dydaktycznej i wychowawczej. Czynność tę wykonują uczniowie
wyznaczeni w obecności nauczyciela dyżurującego. Uczeń może samodzielnie
odnieść talerz czy sztućce do okienka
7. Przy zmianowym wydawaniu posiłków obsługa czyści blaty stołów i poręczy krzeseł
po każdej grupie.

8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 600C.
9. Podczas przywozu i odwozu uczniów w busie obowiązują ogólne zasady, szczególnie
dotyczące przewozu pasażerów w komunikacji publicznej w okresie trwania pandemii
koronawirusa. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczniów podczas podróży
zobowiązana jest mierzyć temperaturę ciała wchodzących uczniów wg zasad jak przy
mierzeniu temperatury w szkole oraz dezynfekować ręce.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodziców/opiekunów.
2. Załącznik nr 2 – Deklaracja rodziców/opiekunów.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie nauczyciela/pracownika szkoły.

