
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEM II

obo wiązujące w ZSP w M azańcowicach od 18.05 .2020 r.

na zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspo magania
rozwoju dziecka

ar t. 8a ust. 5 pkt .2 ustawy z: dnia 14 marca 1985 r. O Pańs twowej Inspekcj i Sani tarnej (Dz U
z 2019 r poz. 59, oraz z 2020 r poz. 322, 374, 567).

1. Od 18 maja 2020 r. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
zajęć rewal idacyjnych, rewal idacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednos tkach sys temu oświaty,
k tórych działalność zos tała czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Obowiązuje zakaz ws tępu na teren jednos tki sys temu oświaty osób, k tórych obecność nie
jest konieczna do zapewnienia realizacj i zajęć. Przebywanie osób z zewnątrz w

placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

3. Dzieci/ młodzież uczes tniczące w zajęciach muszą być zdrowe. W razie s twierdzenia
niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest
pozos tanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej .

4. W przypadku zajęć grupowych grupa uczes tników zajęć jest dos tosowana do potrzeb i
możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków realizacj i zajęć.

5. Wielkości sal jest dos tosowana do liczby uczes tników zajęć – minimalna przes trzeń do
prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sal i nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego
uczes tnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się
częs te mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min.
60%).

6. Wprowadza się obowiązek dezynfekowania rąk i pomiaru temperatury przed wejściem na
teren jednos tki sys temu oświaty.
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają
zachować dys tans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich
rodziców wynoszący min. 2 m.
8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przes trzeni wspólnej szkoły lub
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w ods tępie 2 m
od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorys tycznie przes trzegać wszelkich
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
9. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły.
12. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacj i z rodzicami/opiekunami ucznia, w tym
celu nauczyciele opiekujący się grupą sporządza listę telefonów rodziców dzieci
przebywających w szkole.



13. Rodzic/ opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia podczas pobytu w
szkole.

14. Prowadzący zajęcia używają środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki ,
far tuchy w razie potrzeby) oraz zapoznali się z instrukcją prawidłowego ich s tosowania.

15. Obowiązują zasady higieny:

a) rąk (mycie i dezynfekcja)

b) dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chus teczką, a nas tępnie jak najszybciej wyrzucić chus teczkę do zamkniętego kosza i
umyć ręce),

c) konieczność s tosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek i tp.) oraz
mycia i dezynfekcji rąk przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, po kontakcie z
zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony
osobistej

d) zakaz noszenia biżu terii– na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków,
zegarków, bransole tek, gdyż u trudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,

e) używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i
młodzieży o konieczności s tosowania tego rozwiązania w sposób dos tosowany do ich
możliwości psychofizycznych,

f) wyrzucanie środków ochrony osobistej do zamykanych i opisanych koszy na zuży te środki
ochrony indywidualnej.

g) zakaz korzys tania z telefonów podczas zajęć.

f) regularne wietrzenie pomieszczeń.

16. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć przeprowadza się dezynfekowanie częs to
używanych powierzchni uży tkowych i wyposażenia wykorzys tywanego do zajęć. W
szczególności ważne jest:

a) regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy,
blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabil i tacji ,

b) dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i s tolików/ławek, klawiatur i myszek,
włączników świateł.

17. W przypadku s twierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczes tnika zajęć
niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej
osoby od innych osób przebywających w placówce. Nas tępnie należy zawiadomić rodzinę
bądź osoby wskazane do kontak tu o zaistniałej sytuacj i oraz skontaktować się telefonicznie
z powiatową/wojewódzką s tacją sani tarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do
dalszego pos tępowania zgodnie z procedurą ogólną.

18. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozos tać w domu
i skontaktować się telefonicznie ze s tacją sani tarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
a w razie pogarszania się s tanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że
mogą być zakażeni koronawirusem.

19. Pracownicy są zobowiązani na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspek tora
Sani tarnego i Minis tra Zdrowia dos tępnych na s tronach h ttps://gis.gov.pl/ lub

https://gis.gov.pl/


h ttps://www.gov.pl/web/kor onawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

20. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na s tanowisku
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zos tanie
niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transpor tem indywidualnym do domu (transpor t
własny lub sani tarny). Dyrektor podejmuje decyzję o wstrzymaniu przyjmowania dzieci oraz
powiadamia właściwą miejscowo powiatową s tację sani tarno-epidemiologiczną i s tosuje się
ściśle do wydawanych instrukcj i i poleceń.

21. Pracownik oczekuje na transpor t w wyznaczonym pomieszczeniu, w k tórym jest możliwe
czasowe odizolowanie go od innych osób.

22. Po ustaleniu obszaru, w k tórym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzane jest
ru tynowe sprzątanie, zgodnie z procedur ami zakładowymi oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

23. Dyrektor ustala, czy należy wdrożyć dodatkowe procedur y, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek i zalecenia pańs twowego powiatowego inspek tora sani tarnego.


