
Załącmlk do Zarz4dznnia Nr 3 4 l |9 lfU

3EsfÓŁ PtAeoWEK ośWIAToWYcH
|m..oorońeÓW Warszawy w osleczanach
Usleczany 100' 32-400 Myś|enie

tel./fax tZ27Z OB 79
Regon 356546068

1.

2.

3.

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych

w Szkole Podstawowej w osieczanach w związku zzapobieganiem'

przeciwdziałaniem i m alczaniem COVID- 1 9

Warunki sanitarne

W zajęciach nie mogą uczestlricryć ucmiowie oraz kadra pedagogiczna' któr4y są

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakuźnej,

Zapewnia się pracownikom środki ochrony indywidualnej (maski, prryłbice,

rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania.

Wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej wspiera się i promuj e zasady:

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),

b. higieny dróg oddecholYych (podczas kaszlu i kichania rclezy zakłyć usta i nos

zgiętym łokciem lub chusteczką a następnie jak najsrybciej wyrzucić

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyó ręce).

Konieczne jest stosowanię przęz pracowników środków ochrony osobistej

(np. rękawiczek, maseczek iĘ.) oraz mycie i dezynfekcja rqŁ w tym szczególnie:

a. przed i po kontakcie zdziećm|

b. po kontakcie zzanleezyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

c. po usunięciu środków ochrony osobisĘ.

Podczas pobytu w placówce na rękach poniżej łokcia nie można nosió biżuterii -

pierścionków, zegarków' bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie,

derynfekcję r4k.

Nalezy zapewnić środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oruz ptzy wejściu

i w kazdym pomieszczeniu wspólnego u{tku środki do derynfekcji.

osoba prowadzącazajęciapowinna w miarę mozliwościuĘwai osłony ust i nosa oraz

informowac uczniów o konieczności stosowania tego rozvtiqzana w sposób

dostosowany do ich mozliwości psychofi rycznych.

Ptzy crynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do uczriów naleĘ używaÓ

odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
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9. Zapewrua się odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy nanńryte

środki ochrony indywidualnej.

|0. ZuĘte jednorazowe środki ochrony osobisĘ na|ezy wyrzucac do zamykanych,

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

1 1 . Podczas zajęć obowiązuj e zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

12. Uczrriów na|eĘ informować' w sposób dostosowany do ich mozliwości

psychofirycmych oraz kadrę, o ryryku, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad'

higieny orazprzekarywać wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyżsrym

zakresie.

13. Pomieszczetia, w których odbywają się zajęcia naleĘ regulamie wietrryó.

14. Regularnie na|eĘ czyścić, powierzchnie wspólne, np. klamki drzwi wejściowych,

poręcze' blaĘ i oparcia krzęseł orazdezynfekowaó powierzchnie dotykowe, np. biurka

i stoliki/ławki, klawiatury i myszki, wyłączniki światet, w szczególności po

zakończeniu zajęć ptzez uczestnika (w prrypadku zajęć indywidualnych) lub grupę

uczestników i przed rozpoczęciemzajęć:przezuczestnika lub grupę uczestników.

15. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać

w domu i skontaktowaó się telefoniczre z powiatową stacją sanitarno-

epidemiologicaną oddziałem zakaźnym, a w razle pogarszania się stanu zdrowia

zadrworuÓ pod numer 999 lub |12 i poinformować, Żę mogą byó zakaŻeni

koronawirusem.

16. Rekomenduje się pracownikom bieĘcę śledzenie informacji Głównego Inspektora

Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach hĘs://gis.gov.pl/ lub

https://www.gov.p1lweb/koronawirusl, atakie obowiqzujących przepisów prawa.

Zasady pnzyprowadzania/odbierania ucznia ze SzkoĘ

1. Uczriowie mogą byl przyprowadzani/odbięrani ze SzkoĘ wyłączrie przez osoby

zdrowe.

Uczniowie korrystają zwymaczonych miejsc w szatni.

Rodzice/opiekunowie mogQ wchodzió z uezriani wyłączrie do przestrzeni wspólnej

SzkoĘ, zachowując dystans społeczny w odnięsieniu do pracowników otaz innych

ucaniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m.

Przed wejściem do przestrzeni wspólnej SzkoĘ na|eĘ zdezynfekować ręce pĘnem do

dezynfekcji.
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5. Rodzicom/opiekunom zabtania się wchodzenia do sali, w któĘ odbywajq się zajęcia.

6. Rodzice/opiekunowie podczas przyprowadzanialodbierana uczria ze SzkoĘ oruz

w trakcie przebywania w przestrzeni wspólnej SzJ<oĘ rnbovnqzani są do stosowania

osłony ust i nosa oraz rękawiczek ochronnych.

7. Do SzkoĘ może uczęszczaÓ wył4cznie uczen zdrowy, bez objawów chorobolvych

sugeruj ących chorobę zakuźną.

organizacja pracy SzkoĘ

1. Zabtania się wstępu na teren SzkoĘ osób, których obecnośó nie jest konieczra do

zapewnieni a r ealizacji zaj ęć.

2. W razię stwierdzenia niepokojących objawów u uczdao rodzicóWprawnych opiekunów

albo pracowników SzkoĘ, wskazane jest pozostanie w domu i skorrystanie

z teleporady medycmej.

3. W zajęciach nie mogą uczestnicryć osoby' które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt

z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podĄrranąo zakatrcrue.

4. Pomiar temperatury ciała u uczrriów możliwy jest po uzyskaniu zgody

t o dńc ów l prawnych opiekunów.

5. Pomiar temperafury ciała u kadr"v pedagogiczrej i niepedagogiczrrej możliwy jest po

uzyskaniu ich zgody.

6. Przed wejŚciem do placówkiruleĘ obowiązkowo ńerynfekować ręce.

7. W prrypadku złego samopocnxia uczniów na|ezy zastosowaó jak najszybszą ściezkę

komunikacj i z ichrodzicami/prawnymi opiekunami.

8. Rekomenduje się śledzenie informacji umieszczanych na stronach intemetowych

Głównego Inspektora Sanitamego i Ministerstwa Z&owtą wytyczrych i zalęceit

w zakresie koronawirusa (SARS.CoY.2), w tym zasaóbezpiecntego postępowania.



Prowadzenie zajęć z uczestnikami

l. Nalezy ograrucryć kontakty kadry ntezaangłŻowanej wbezpośredniąpracę zvczłiami

uczestniczącymi w zajęciach od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te

zajęcia.

2. ZĄęcia prowadzone są indywidualnie lub w mĄch grupach o staĘm składzie,

dostosowanych do potrzeb otaz moŻIiwości dńeci i uczriów, prTy vwzględnieniu

konieczności zapewnienia bezpiecznych i higieniczrych warunków realizacji zajęć.

3 . Minimalna przssttzefi do prowadz enta zajęć w sali nie może byó mniej s za ntŻ 4 m2 na

jednego uczestnika njęć i nauczyciel a prowadz4cego zajęcia.

4, Zaleca się częste mycie rqk (wodą z mydłem) lub derynfekowanie ich preparatami na

bazie alkoholu (min. 60%).

5. Po kazdych Ąęciachiptzy zrrrianie grup uczestników nalezy myó lub dezynfekowaó

biurka, stoĘ, klafnki, wyłączriki światłą poręcze _ muszą byó one regularnie

przecierane zuĘciemwody i detergentu lub środka dezynfekującego.

6. Nalezy informować ucmiów, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu

dotykania oczuo nosa i ust.

7. Nateży dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego' Wzy uwzględnieniu

potrzeb uczniów.

8. Nalezy wietrryó salę, w któręj odbywają się zajęcia przynajmnieJ ruzna godzinę.

9. W przypadku braku zgody rodzica/prawnego opiekuną bądŻ ryzyka wynikającego

z charakteru zajęć lub zagrożerua zdrowotnego, CW braku mozliwości zorgantzowanta

zajęć w sposób anlntejszający rYryku ta|ery kontynuowac pracę z lulcrniarri

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośó.

Postępowanie w pnrypadku podejrzeniaza|<ażenia u uczestnika zajęć

1. osobę na\9Ę nięzw.łoczrie odizolować od innych osób przebywających

w placówce w odrębnym pomieszczeniu.

2. Nalezy zawiadomić rcdzieówlprawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.

3. Nalezy skontaktowaó się z powiatową stacją sanitamo-epidemiologiczną w celu

uryskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.



Postępowanie w prrypadku podejneniaztkażenia u naucryciela wykonującego swoje

zadania na stanowisku pracy

1. Nauczryciela na|eĘ niemńoczłie odsunąć od pracy i odesłaó transportem

indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).

2. Należy wstrzymac przyjmowanie ucaniów.

3. NaleĘ powiadomió powiatową stację sanitarno.epidemiologicnąi ściśle stosować się

do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Pracownikpowinien oczekiwać natransport wwzILaczonympomieszczetiu,wktórym

jest mozliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

5. Nalery ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracowniĘ przeprowadzió

rutynowe sprzątanie oruz z&ezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki' poĘcze'

uchwyty).

6. Należy stosować się do zalecaipaństwowego powiatowego inspektora sanitanre go przy

ustalaniu, czy koniecure jest wdrożenie dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę

zaistniĄ przypadek.

Opracowanie na podstawie:

Rekomendacje Głównego lnspektora Sanitarnego dotyczące organizaeji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno.

wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju u dziecka
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