
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 14/2020

Procedury bezpieczeństwa organizacji pracy
w Specjalnym Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym w Pucku

obowiązujące w Szkole Podstawowej, Szkole Przysposabiającej do Pracy,
grupach wychowawczych, na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

w stanie epidemii wywołanym zakażeniami
koronawirusem (COVID-19)

I. Zasady ogólne
1. Rodzic przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest do wypełnienia ankiety wstępnej

kwalifikacji. 

2. Rodzic  zobowiązany  jest  do  poinformowania  wychowawcy  klasy  o  wszelkich
zmianach  dotyczących  sytuacji  dziecka  oraz  osób  pozostających  we  wspólnym
gospodarstwie domowym.

3. Wychowawca klasy ustala z rodzicem formę najszybszego kantaku w przypadku złego
samopoczucia dziecka.

4. Do  placówki  może  uczęszczać  uczeń  bez  objawów  chorobowych  sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub szpitalnych.

5.   Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do 
i  z  Ośrodka  opiekunowie  z  dziećmi  oraz  uczniowie  przestrzegają  aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

6.   Za  zgodą  rodziców,  uczniowie  przed  wejściem  na  teren  Ośrodka  poddani  będą
badaniu  temperatury  przy  pomocy   termometru  bezdotykowego,  który  należy
dezynfekować po użyciu w danej grupie. 

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do części wspólnej placówki  
i wyznaczonych obszarów, zachowując zasady:

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi 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).

8. Osoby z zewnątrz mogą przebywać  na terenie Ośrodka tylko , gdy jest to niezbędnie
konieczne  (obowiązuje  je  stosowanie  środków  ochronnych:  osłona  ust  i  nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

9. Jeżeli jednocześnie przyjedzie więcej niż jeden bus szkolny, uczniowie opuszczają je
po kolei zachowując dystans.
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10. Uczniowie do budynku wchodzą pojedynczo, z szafek uczniowskich korzystają pod
nadzorem osoby dorosłej zachowując dystans. Obowiązuje obuwie zmienne.

11. Po wejściu do szkoły uczniowie myją ręce lub dezynfekują je za zgodą rodziców (zał.
nr 3).

12. Obowiązują ogólne zasady higieny:  częste  mycie rąk (szczególnie  po przyjściu do
szkoły,  przed  jedzeniem,  po  powrocie  ze  świeżego  powietrza  i  po  skorzystaniu  
z toalety ), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub  dezynfekować,  należy  usunąć  lub  uniemożliwić  do  nich  dostęp.  Przybory  do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
lub dezynfekować.

14. Puzzle, gry dydaktyczne, ogólnodostępne publikacje  po każdorazowym użyciu przez
ucznia podlegają 48- godzinnej kwarantannie w wyznaczonym miejscu.

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

16. W przypadku przynoszenia przez ucznia własnych zabawek lub przedmiotów należy
dopilnować, aby nie były udostępniane one innym uczniom, natomiast opiekunowie
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

17.  Podczas zajęć zakazuje się korzystania z telefonu komórkowego. Po wejściu do sali
lekcyjnej telefony komórkowe należy włożyć do wyznaczonego pojemnika. 

18. Po ucznia na zajęcia specjalistyczne przychodzi nauczyciel/specjalista i odprowadza
go po zakończeniu  zajęć  do  sali  w której  przebywa jego klasa.  Uczeń zabiera  na
zajęcia swoje przybory.

19. Należy  wietrzyć  sale,  części  wspólne  (korytarze)  co  najmniej  raz  na  godzinę,  
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

20. Sale  lekcyjne  będą  ozonowane  zgodnie  z  harmonogramem,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  sali  komputerowej,  pracowni  gospodarstwa  domowego,  sali
gimnastycznej  i świetlicy. 

21. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do
potrzeb,  jednak nie  rzadziej  niż  co  45  min.  Grupa spędza  przerwy pod nadzorem
nauczyciela.

22. Podczas  wyjść  terenowych  należy  dobierać  miejsca  minimalizując  kontakty
personalne  ze  środowiskiem  lokalnym  oraz  zachować  dystans  społeczny.  Należy
również  unikać  punktów  usługowych  (sklepy,  poczta,  instytucje  publiczne)  oraz
zamkniętych pomieszczeń gastronomicznych.

23. Nie należy organizować żadnych wycieczek szkolnych z wykorzystaniem transportu
publicznego. 

24. Podczas realizacji zajęć, w tym zabaw ruchowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe. 

25. Organizacja praktyk wspomaganych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy
stanowi załącznik nr 8 do Zarządzenia Dyrektora Nr 14/2020
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26. Procedury do ogólnodostępnych pomieszczeń typu: sala gimnastyczna (załącznik nr 6
do Zarządzenia Dyrektora Nr 14/2020), pracowania komputerowa (załącznik nr 4 do
Zarządzenia Dyrektora Nr 14/2020), pracowania gospodarstwa domowego (załącznik
nr 5 do Zarządzenia Dyrektora Nr 14/2020), świetlica (załącznik nr 7 do Zarządzenia
Dyrektora Nr 14/2020)

27. Personel  kuchenny  i  pracownicy  administracji  oraz  obsługi  sprzątającej  powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji dłoni
lub założenia rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz pilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed i po jedzeniu oraz po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.

3. Zalecane  jest  zasłanianie  ust  i   nosa  przez  pracowników  podczas  przebywania  
w miejscach ogólnodostępnych na terenie placówki.

4. Codzienne  prace  porządkowe  pracownicy  zobowiązani  są  wykonywać  z  ogromną
starannością, ze  szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć,
pomieszczeń  sanitarnohigienicznych,  toalet,  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, itp.

5. Przeprowadzając  ozonowanie,  dezynfekcję,  należy  ściśle  przestrzegać  zaleceń
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzegać
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak
aby  uczniowie  nie  byli  narażeni  na  wdychanie  oparów  środków  służących  do
dezynfekcji.

6. Pracownicy  Ośrodka  zaopatrzeni  są  w  indywidualne  środki  ochrony  osobistej  –
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

7. W  pomieszczeniach  sanitarnohigienicznych  umieszczone  są  plakaty  z  zasadami
prawidłowego  mycia  rąk,  a  przy  dozownikach  z  płynem  do  dezynfekcji  rąk  –
instrukcje,  a na drzwiach wejściowych informacje o konieczności  zasłaniania ust  i
nosa oraz dezynfekcji rąk.

Żywienie w placówce

1. Przy  organizacji  żywienia  w  szkole  (stołówka  szkolna,  kuchnia,  jadalnia  i  inne
pomieszczenia  przeznaczone  na  spożycie  ciepłych  posiłków),  obok  warunków
higienicznych wymaganych  przepisami  prawa odnoszących się  do  funkcjonowania
żywienia zbiorowego, obowiązuje zasada, iż jednocześnie w pomieszczeniu, gdzie jest
spożywany posiłek mogą przebywać 22 osoby, zachowując dystans społeczny. 

2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w
sposób zmianowy, a przed i  po każdym posiłku konieczne jest  czyszczenie blatów
stołów i poręczy krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce  
z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

3. Korzystanie  z  posiłków  odbywa  się  w  stołówce  szkolnej  według  ustalonego
harmonogramu.  Spożywanie  posiłków  powinno   odbywać  się  przy  stolikach  
z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest
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czyszczenie  blatów  stołów  i  poręczy  krzeseł  po  każdej  grupie.  Dania  i  produkty
powinny być podawane przez osoby do tego wyznaczone. Dopuszcza się spożywanie
posiłków  przez  dzieci  w  salach  lekcyjnych z  zachowaniem  zasad  bezpiecznego  
i higienicznego spożycia posiłku.

Postępowanie  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia  u  uczniów  i  pracowników
Ośrodka

1.   Jeżeli  pracownik  Ośrodka  zaobserwuje  u  ucznia  objawy  mogące  wskazywać  na
infekcję  dróg  oddechowych,  w  tym  w  szczególności  gorączkę,  kaszel,  należy
odizolować  ucznia  w  odrębnym  pomieszczeniu  lub  wyznaczonym  miejscu,
zapewniając  min.  2  m  odległości  od  innych  osób,  i  niezwłocznie  powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia z placówki (rekomendowany
własny środek transportu).

2. Każdego  pracownika  obowiązuje  samokontrola.  W przypadku  złego  samopoczucia
należy ten fakt natychmiast zgłosić dyrektorowi.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy.  Należy  wstrzymać  przyjmowanie  kolejnych  grup  uczniów,  powiadomić
właściwą  miejscowo  powiatową  stację  sanitarno-epidemiologiczną  i  stosować  się
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie  dotykowe  (klamki,  poręcze,  uchwyty  itp.)  oraz  zastosować  się  do
indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

5. Na tablicach informacyjnych umieszczone są niezbędne numery telefonów, w tym do
stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

6. Należy stosować się  do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

8. 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  i  w  grupach
wychowawczych oraz w sytuacji zarażenia nie będą wnosić skarg, zażaleń i pretensji.

Opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Zdrowia i  Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i  niepublicznych szkół  
i placówek od 1 września 2020 r. w oparciu o: 

 Rozporządzenie  MEN z  dnia  12 sierpnia  2020 r.  zmieniające  rozporządzenie  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach  
i placówkach

 Rozporządzenie  MEN  z  dnia  12  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  czasowego
ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19
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 Rozporządzenie  MEN z  dnia  12 sierpnia  2002 r.  zmieniające  rozporządzenie  
w  sprawie  szczegółowych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty   w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Opracował zespół w składzie:
mgr Edyta Konkel

mgr Karolina Adrian
mgr Marta Mączkowiak
mgr Aleksandra Lessnau

Zatwierdził:
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