
Procedura organizacji zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żukowym 

 

 Na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju mogą uczęszczać dzieci 

bez objawów chorobowych, które sugerują infekcje dróg oddechowych 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest 

do informowania na bieżąco, drogą telefoniczną pracowników SOSW  

o ewentualnych podejrzeniach chorobowych.  

 Podopieczni Wczesnego Wspomagania są przyprowadzani i odbierani  

z zajęć przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. Rodzice/ opiekunowie unikają wchodzenia 

na teren placówki, wyjątek stanowi specjalnie wyznaczona do tego strefa. 

 Dopuszcza się udział rodzica w zajęciach WWR tylko w koniecznych 

sytuacjach (rodzic wchodzi z dzieckiem do sali, gdzie odbywa się terapia, 

posiada maseczkę oraz rękawiczki). 

 Rodzice przyprowadzają oraz odbierają dzieci przy głównym wejściu do 

budynku Ośrodka. Terapeuta odbiera dziecko od rodziców.  W razie 

stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie 

choroby zakaźnej wychowawca dokonuje pomiaru temperatury 

termometrem bezdotykowym, a w przypadku wskazania temperatury 

powyżej 37,5  wskazany jest powrót do domu i skorzystanie z teleporady 

medycznej. 

 Każdy podopieczny  oraz rodzic/opiekun po wejściu na teren Ośrodka 

zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i zasłaniania ust, nosa maseczką 

(środki na stoliku w holu oraz przy wejściu bocznym przy windzie). 

 Każdy podopieczny zobowiązany jest do posiadania obuwia zmiennego. 

Nakrycie wierzchnie oraz obuwie podopieczni pozostawiają w szatni 

Wczesnego Wspomagania na parterze (od strony windy).  

 Dzieci podczas zajęć wczesnego wspomagania pracują indywidualnie                                                

z terapeutą w danym pomieszczeniu, następnie po każdym dziecku 

następuje dezynfekcja powierzchni, sprzętu używanego przez dziecko, 

stąd wszystkie zajęcia skrócone są o 5 minut, celem wykonania tych 

czynności. 

 Podopieczni informowani są na początku każdych zajęć o unikaniu 

dotykania oczu, nosa i ust. 



 Dziecko odprowadzane jest na kolejne zajęcia przez terapeutę 

prowadzącego zajęcia z zachowaniem odpowiedniego dystansu 

społecznego.  

 W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez 

uczestnika zajęć, zostaje on niezwłoczne odizolowany w wyznaczonym 

pomieszczeniu od innych osób przebywających w placówce. Terapeuta 

prowadzący zajęcia zakłada odzież ochronną (fartuch, rękawiczki, 

przyłbica).Niezwłocznie należy zawiadomić rodzinę, bądź osoby 

wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się 

telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną 

w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie                                   

z procedurą ogólną. 
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