Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żukowie
w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19
Procedura szczegółowo przedstawia działania, jakie muszą zostać podjęte w szkołach w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa na ich terenie w czasie dalszego obowiązywania stanu epidemii z uwagi na wznowienie zajęć stacjonarnych
od 1 września 2020r., a więc po okresie ograniczenia funkcjonowania szkół.
Podstawa prawna:
•art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910),
• wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s.,
• zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla
dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2
u.p.i.s.
L.p. Zadania główne Zadania szczegółowe

1.

1. Zasady wstępu
Przyjęcie uczniów
uczniów do szkolnego
do szkoły
budynku

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1. Na teren szkoły może wejść uczeń (uczniowie):
- zachowując dystans, o który dba opiekun wynoszący 1,5 m od
kolejnego opiekuna z uczniem oraz od pracowników szkoły,
- gdy uczeń nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję
Opiekunowie, uczniowie dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji domowej,
2. Wykonywanie pomiarów temperatury ciała termometrem
bezdotykowym dokonywane będzie w przypadku:
- wystąpienia u ucznia objawów infekcji lub gorączki

- wprowadzenia zaleceń GIS lub MEN obowiązkowego pomiaru
temperatury uczniów przy wejściu do placówki
2. Dezynfekcja rąk

3. Wyposażenie ucznia

2.

Zapewnienie
bezpiecznych
warunków w
szkole

1. Ustalenie organizacji
nauki uczniów i pracy
pracowników

2. Przestrzeganie zasad
higieny osobistej

Uczniowie, pracownicy
szkoły, rodzice

Przy wejściu do szkoły rodzice, opiekunowie i pracownicy
obowiązkowo dezynfekują ręce, natomiast uczniowie prowadzeni
są toalety w celu umycia rąk .

Rodzice, uczniowie
pracownicy szkoły

Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń:
- będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie
zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym,
w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi;
- nie przyniesie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Rodzice
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję)
zabawek rzeczy, a pracownicy szkoły dopilnować, aby dzieci nie
udostępniały swoich zabawek innym.

uczniowie
pracownicy szkoły

W miarę możliwości organizacyjnych należy:
- zapewnić możliwość zachowania dystansu społecznego (1,5 m)
między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie
w miejscach wspólnych ( w szatni max 10 uczniów w jednym
czasie)
- ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np.
przerwy międzylekcyjne według harmonogramu)- należy
wyznaczyć godziny przerw dla max. 12 uczniów w jednym
czasie na jednym korytarzu.
- unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się
zajęcia.

Wszystkie osoby
przebywające w szkole

Osoby przebywające w placówce przestrzegają ogólnych zasad
higieny:
- dezynfekcja przy wejściu do szkoły, dezynfekcja lub mycie rąk
wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z
toalety, na co nauczyciele powinni zwracać uczniom uwagę,
- ochrona podczas kichania i kaszlu,
- unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

3.Wietrzenie
pomieszczeń

4.Przebywanie na
świeżym powietrzu

5.Zajęcia wychowania
fizycznego i sportowe

6. Organizacja żywienia

Pracownicy szkoły

Należy wietrzyć:
- sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
- pomieszczenia i przedmioty z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wywietrzenia po dezynfekcji, zgodnie z instrukcją
producenta.

- Zalecane jest przebywanie uczniów na szkolnym boisku i na
świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw, zajęć
wychowania fizycznego oraz zajęć zorganizowanych poza
Nauczyciele i uczniowie budynkiem.
- Zalecane jest, aby na placu zabaw przebywało jednocześnie
maximum 20 osób łącznie z opiekunami, natomiast na placu –
zewnętrznej siłowni max. 12 osób łącznie z opiekunami
Nauczyciele i uczniowie Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Dyrektor szkoły,
pracownicy szkoły,
uczniowie

1. Bezpieczeństwo uczniów i pracowników – należy:
- zapewnić zachowanie odległości stanowisk co najmniej 1,5 m,
a jeśli to niemożliwe – zapewnić stosowanie środków ochrony
osobistej,
2. Spożywanie posiłków powinno odbywać się:
- obiady w stołówce według harmonogramu, Przy zmianowym
wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów
i poręczy krzeseł po każdej grupie,
- w miarę możliwości wspólnie posiłki powinni spożywać uczniowie
przy stolikach z danej klasy, nie dzieląc się daniami i napojami.

- ewentualnie posiłki mogą być spożywane w salach lekcyjnych
z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia
posiłku (np. śniadanie).
3. Obsługa jadalni/stołówki wydaje bezpośrednio uczniom i innym
osobom:
- posiłki
Rekomendowana jest rezygnacja z samoobsługi.

7. Spotkania z
rodzicami:
Zasady wstępu
opiekunów/rodziców do
budynku szkolnego i sali
lekcyjnej

8. Zasady kontaktu
opiekunów /rodziców z
placówką

Pracownicy szkoły,
rodzice/opiekunowie

Należy:
- ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w szkole
osób z zewnątrz z wyłączeniem wcześniej ustalonych spotkań z
rodzicami lub sytuacji nagłych związanych z chorobą ucznia,
- stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu,
- zezwalać na wstęp osobom (w tym pracownikom) bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,
- osobom z zewnątrz zezwalać na przebywanie w wyznaczonych
obszarach, których nie powinny przekraczać,
- poinformować rodziców/opiekunów, że:
• nie mogą przychodzić do szkoły, gdy domownicy przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby
zakaźnej powinni pozostać w domu i uzyskać teleporadę
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.

Pracownicy szkoły,
rodzice/opiekunowie

Należy:
- zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z
opiekunami ucznia w szczególności z wykorzystaniem technik

komunikacji na odległość (telefonicznie, mailowo),
- wyznaczyć osoby odpowiedzialne w szkole za kontakt z
rodzicami ( wychowawcy klas, oddziałów)
- uczulić rodziców na odbieranie telefonów ze szkoły lub
niezwłoczne
oddzwanianie/odpowiadanie
na
maile
oraz
aktualizowanie danych kontaktowych.

1. Wprowadzenie
dodatkowych rozwiązań
organizacyjnych

3.

Zapewnienie
dodatkowych
warunków
bezpieczeństwa w
2. Wdrożenie
szkole znajdującej
dodatkowych wymogów
się w żółtej albo
związanych z ochroną
czerwonej strefie
osobistą

Dyrektor szkoły

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w strefie wspólnej ( np. szatnia):
- wyznaczenie różnych godzin przychodzenia/ dojazdu do
szkoły, rozpoczynania zajęć i przerw dla uczniów
poszczególnych klas/oddziałów, jak również różne pory
kończenia zajęć i odwozów
- wyznaczenie stałych sal dla poszczególnych oddziałów,
- ograniczenie do minimum wstępu i przebywania osób trzecich,
- rezygnacja z wycieczek szkolnych i wyjść grupowych, w sytuacji
braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły,
pracownicy szkoły,
uczniowie

Dopuszczalne jest przykładowo wprowadzenie obowiązku:
- zachowania dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi
osobami znajdującymi się na przestrzeniach wspólnych na terenie
szkoły,
- zakrywania ust i nosa w sytuacjach, gdy niemożliwe jest
zachowanie dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej lub
także w wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeniach,
- dezynfekowanie lub mycie rąk przed każdorazowym
korzystaniem ze sprzętu, urządzeń – np. w klasach SPP lub
podczas zajęć technicznych lub muzycznych
Wskazane jest aby przed rozpoczęciem zajęć uczniowie myli ręce
oraz na zakończenie zajęć. Używany sprzęt należy dezynfekować
min. 1raz dziennie na koniec dnia.
Dotyczy to badania termometrem bezdotykowym:

3. Wykonywanie
obowiązkowych
pomiarów temperatury
ciała - w przypadku
wprowadzenia zalecenia
przez GIS lub MEN lub
badanie w przypadku
wystąpienia objawów

Dyrektor szkoły lub
wyznaczony pracownik

Rodziców takiego ucznia należy poinformować, że może ubiegać
się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu
oraz że w takiej sytuacji dla ucznia zostanie zorganizowany
kontakt ze szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą lub
czerwoną. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazywania
materiałów edukacyjnych min 1raz w tygodniu, natomiast
zajęcia rewalidacyjne odbywać się mają na zasadach
ustalonych dla nauczania zdalnego.

5. Realizacja zaleceń i
kontakt z SANEPID-em

Dyrektor szkoły

Na bieżąco należy realizować zalecenia.
W razie wątpliwości lub potrzeby zasięgnięcia informacji
w sprawie szczegółowych zasad zapewnienia bezpieczeństwa
w szkole należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.

1. Zgłoszenie
niepokojących objawów
infekcji dróg
oddechowych

Pracownik szkoły

Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić dyrektorowi wystąpienie
objawów u ucznia i poinformować opiekuna prawnego.

2. Odizolowanie osoby

Dyrektor szkoły lub

4. Możliwość pozostania
w domu ucznia z
obniżona odpornością

4.

Postępowanie
w przypadku
podejrzenia
zakażenia
koronawirusem

- pracowników przy wejściu do szkoły; przy wyniku co najmniej
38°C nie dopuszcza się go do pracy i zaleca skorzystanie z
teteporady medycznej;
Wyznaczony pracownik - w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
u ucznia lub pracownika – przy wyniku 38°C z pracownikiem
należy postępować jw., a w przypadku ucznia należy powiadomić
rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i
skorzystania z teleporady medycznej.
Jeśli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi u ucznia
od 37,2°C do 37,9 °C – należy powiadomić rodziców i ustalić
ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.

1.Osoba

z

podejrzeniem

zakażenia

powinna

zostać

u ucznia albo
pracownika szkoły

wyznaczony pracownik

3. Sprzątanie i
dezynfekcja

Należy dokładnie posprzątać i zdezynfekować obszar, na którym
poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
Klamki ( wejścia, biuro, toalety) dezynfekowane są 1 raz na
Wyznaczony pracownik godzinę, pozostałe min. 1 raz na dzień
szkoły
Poręcze dezynfekowane są po zakończeniu przyjazdów
dzieci do szkoły (ok 9.00), po zakończeniu obiadów (ok 14.30)
oraz po zakończeniu zajęć szkolnych (16.00)
Wietrzenie łazienek, korytarzy co godzinę

5.
Postępowanie
terapeutów
podczas zajęć
prowadzonych
w domu
dziecka

Ogólne zasady
postepowania

odseparowana w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu.
2. w przypadku objawów zgodnie z wytycznymi MEN i GIS należy
dokonać pomiaru temperatury ciała.
3. Uczniowi należy zapewnić opiekę osoby stosującej środki
ochrony osobistej oraz wezwać rodzica do niezwłocznego
odebrania go ze szkoły.

terapeuci

1.Przed wejściem do domu dziecka należy zdezynfekować ręce
2. Należy zachęcać rodziców do umycia rąk dziecka lub
zdezynfekowania
3.W bliskim kontakcie z dzieckiem ( mniej niż 1,5m.) zaleca się
stosowanie maseczki/przyłbicy
4. po zakończeniu zajęć należy myć lub dezynfekować sprzęty,
przedmioty należące do nauczyciela używane przez dziecko
5. po zakończeniu zajęć należy zdezynfekować lub umyć ręce.

