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Załącznik nr 2 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) 

GRUPY WYCHOWAWCZE 

 

1. W grupach wychowawczych mogą przebywać jedynie zdrowi wychowankowie,  

bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji; 

2. przy wejściu do budynku grup wychowawczych wychowankowie oraz pracownicy 

dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji zgodnie z zamieszczoną instrukcją użycia; 

3. w pomieszczenia wychowanków oraz wspólnych przestrzeniach niezbędne jest 

utrzymywanie i monitorowanie czystości oraz dezynfekowanie powierzchni 

dotykowych (poręczy, klamek, włączników, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do przygotowywania i spożywania 

posiłków); 

4. wychowankowie grup wychowawczych zachowują dystans podczas pobytu w budynku 

grup wychowawczych, dbają o czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często 

myją ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzą pomieszczenia w których przebywają, 

nie rzadziej niż co godzinę pod opieką wychowawcy lub pomocy nauczyciela; 

5. wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne przybory szkolne oraz rzeczy 

osobiste w przydzielonej szafce lub w wyznaczonym miejscu i ograniczyć dostęp 

 do nich dla innych osób. Nie należy zabierać ze sobą do pomieszczeń grup 

wychowawczych niepotrzebnych rzeczy oraz nie wymieniać się rzeczami osobistymi; 

6. osoby z zewnątrz mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonym miejscu (strefie rodzica) 

- obowiązuje je stosowanie środków ochronnych : osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych; 

7. pracownicy ustalają i znają sposoby skutecznej i szybkiej komunikacji  

z rodzicami/opiekunami wychowanka ze szczególnym uwzględnieniem technik 

komunikacji na odległość; 

8. w przypadku wystąpienia objawów chorobowych postępuje się zgodnie z Procedurą 

Bezpieczeństwa w SOSW w Pucku; 
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9. w budynku grup wychowawczych znajduje się izolatorium w przypadku wystąpienia  

u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych; 

10. w przestrzeniach wspólnych należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa  

i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów  

w pokojach oraz pomieszczeniach użytkowanych; 

11. 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; 

 

OPRACOWAŁA: 

mgr Monika Szlaga 

 

 

 


