Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Nr 14/2020

Procedury bezpieczeństwa organizacji pracy
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pucku
w stanie epidemii wywołanym zakażeniami
koronawirusem (COVID-19)
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Zasady ogólne:
1. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia kontakt z rodzicem lub opiekunem dziecka
przed rozpoczęciem lub wznowieniem zajęć, odbywa się telefonicznie lub w inny zdalny sposób.
2. Przed rozpoczęciem lub wznowieniem zajęć nauczyciel/ specjalista przeprowadza wywiad
epidemiologiczny- załącznik nr 1- Ankieta wstępnej kwalifikacji.
3. Przed każdymi zajęciami nauczyciel/ specjalista zobowiązany jest przeprowadzić ankietę
aktualizacyjną – załącznik nr 2.
4. Ośrodek zapewnia nauczycielowi/ specjaliście sprzęt ochronny: przyłbice, rękawiczki
jednorazowe oraz środki dezynfekujące.
5. Rodzice, opiekunowie oraz pracownicy Ośrodka są świadomi, że mimo zastosowania
możliwych środków ochronnych, w obecnej sytuacji pandemicznej, może dojść do zakażenia
SAS-CoV-2. Osób przebywających na terenie placówki w sytuacji zarażenia nie będą wnosić
skarg, zażaleń i pretensji.
ZAJĘCIA WWRD
1. Każdorazowo, przed rozpoczęciem zajęć w domu dziecka lub w szkole nauczyciel/ specjalista
przeprowadza wywiad epidemiologiczny - załącznik nr 1- Ankieta wstępnej kwalifikacji.
2. Jeżeli wywiad jest dodatni rekomenduje się dwutygodniową przerwę w zajęciach - co stanowi
uzasadnioną odmowę wykonywania świadczeń.
3. Na zajęcia WWRD może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub podlegają hospitalizacji.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do części wspólnej placówki
i wyznaczonych obszarów, zachowując zasady:
- 1 opiekun z dzieckiem,
- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
-dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
- 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).
5. Opiekun może przebywać na terenie Ośrodka tylko, gdy jest to niezbędnie konieczne
(obowiązuje go stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
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6. Dziecko przed wejściem na teren Ośrodka poddane będzie badaniu temperatury, przy pomocy
termometru bezdotykowego, który należy dezynfekować po jego użyciu.
7. Jeżeli pracownik Ośrodka zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności: gorączkę, kaszel, katar należy odizolować uczestnika zajęć
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób. Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka
z placówki (rekomendowany własny środek transportu).

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Na podstawie wywiadu nauczyciel/ specjalista decyduje, czy może przeprowadzić zajęcia
i realizuje je tak, by ograniczyć bezpośredni kontakt do niezbędnego minimum;
2. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć muszą być wykonane z materiałów
nadających się do dezynfekcji. Sprzęt i materiały należy czyścić lub dezynfekować po każdych
zajęciach;
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz pilnować, aby robili to uczestnicy WWRD,
szczególnie po przyjściu do Ośrodka, przed i po jedzeniu, po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety oraz w każdej koniecznej sytuacji;
4. Dziecko powinno posiadać własne przybory wykorzystywane podczas zajęć;
5. Po każdych zajęciach należy wietrzyć pomieszczenie, pomiędzy kolejnymi uczestnikami zajęć
musi być wprowadzona przerwa umożliwiająca skuteczną dezynfekcję sali i sprzętu;
6. Sale przeznaczone do zajęć WWRD podlegać będą ozonowaniu zgodnie z ustalonym
w Ośrodku harmonogramem.
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