PROCEDURA PRZESTRZEGANIA
BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
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PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.08.2020r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020
poz. 1356)



Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie
art. 8a ust. 5 pkt 2 z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 1337)
OSOBY PODLEGAJĄCE PROCEDURZE:

rodzice, dzieci, uczniowie, wychowankowie grup wychowawczych pracownicy Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Nowym Mieście nad Pilicą
*w przypadku, gdy mowa o dziecku dotyczy także ucznia, wychowanka grupy wychowawczej,

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do pracy w Ośrodku mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek
objawów chorobowych.
2. Osoby, o których mowa powyżej codziennie przed rozpoczęciem pracy informują
dyrektora placówki lub osoby uprawnione o stanie zdrowia.
3. Jeżeli wśród domowników osoby, o której mowa wyżej przebywa osoba na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych należy o tym bezwzględnie
poinformować telefonicznie dyrektora Ośrodka.
4. Dowóz uczniów busem szkolnym odbywa się bez ograniczenia limitu miejsc
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Uczniów obowiązuje w busie obowiązek
zakrywania ust i nosa.
5. Każdorazowo przed wejściem do busa mierzona jest dziecku temperatura.
Dopuszczalna temperatura to 37,5 st. Celsiusa.
6. W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów pracownik nie
powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować,
że może być zakażony koronawirusem.
7. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem należy go niezwłocznie odsunąć
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od pracy. Należy powiadomić o tym fakcie właściwą miejscowo stację sanitarno epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
8. W pokoju nauczycielskim/wychowawców oraz w gablocie przy sekretariacie
umieszcza się numery telefonów, w tym stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb
medycznych i organu prowadzącego.
9. W miarę możliwości dla pracowników powyżej 60-go roku życia, lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakazenia.
10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej GIS)
i Ministra Zdrowia.
11. W momencie wejścia do placówki pracownik (rodzic, opiekun prawny dziecka lub
inna osoba) zobowiązany jest do skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk.
12. Zgodnie z rekomendacjami GIS w zakresie warunków sanitarnych pracownik nie
powinien nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty - na rękach poniżej łokcia nie
powinno się nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, które utrudniają
prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
13. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
14. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych umieszcza się plakaty i instrukcje
z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz pojemniki z płynem
dezynfekującym.
15. Pracownicy, w razie konieczności, są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, itd. (do użycia np. do przeprowadzania
zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
16. Osoby zdrowe, korzystające w miejscu pracy ze środków zapobiegawczych (między
innymi: maseczki, rękawiczki ochronne) w celu minimalizacji ryzyka zakażenia
i rozprzestrzeniania się koronawirusa, wyrzucają je do worka na odpady zmieszane.
Zanim wrzucone zostaną do pojemnika, powinny być dodatkowo zebrane ze
wszystkich pomieszczeń w jeden worek.
17. Wskazane jest ograniczenie kontaktów między pracownikami oraz ograniczenie
przebywania w Ośrodku osób trzecich do niezbędnego minimum z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności (np. maseczki, rękawiczki jednorazowe).
18. W placówce funkcjonuje zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska
szkoły. Powołany na Radzie Pedagogicznej w dniu 27.08.2020 r., którego zadaniem
jest zarządzanie placówką w czasie kryzysu epidemicznego. W jego skład na terenie
szkoły wchodzą:

3

- Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka
z Asyżu,
- Szkolny Koordynator Bezpieczeństwa,
- przedstawiciele Rady Rodziców,
- przedstawiciel nauczycieli,
- pedagog szkolny,
- przedstawiciel wychowawców grup wychowawczych.
NAUCZYCIELE
1. Podczas świadczenia pracy nauczyciel zwraca uwagę na przestrzeganie zasady
uniemożliwiającej stykanie się dzieci z różnych oddziałów, zarówno podczas mycia
rąk, spożywaniu posiłków, korzystania z ubikacji, schodzenia się dzieci, jak
i rozchodzenia.
2. Nauczyciel ma obowiązek dopilnowania, by w sali, w której przebywa grupa dzieci nie
znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub
dezynfekować np. pluszowe zabawki, gry, puzzle, itp..
3. Nauczyciele przebywający w oddziale zachowują dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni przedszkolnej/szkolnej, który wynosi 1.5 m.
4. Każdy nauczyciel zobligowany jest do przeprowadzenia zajęć na temat zasad
bezpieczeństwa obecnie obowiązujących na terenie przedszkola/szkoły i wyjaśnienie
dzieciom, dlaczego zostały wprowadzone.
5. Nauczyciel zobligowany jest do zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk.
Zachowania się podczas kichania i kataru oraz przypominania i dawania przykładu
dzieciom własną postawą.
6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po skorzystaniu
z toalety oraz po powrocie z boiska, placu zabaw.
7. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na boisku szkolnym, placu zabaw
na terenie podmiotu, przy zachowaniu możliwie jak największej odległości,
zmianowości grup.
8. Oznacza to, że na placu zabaw może przebywać tylko jeden oddział.
9. Po każdorazowym opuszczeniu placu zabaw przez oddział, nauczyciel jest
zobowiązany do dopilnowania zdezynfekowania przez wyznaczoną do tego osobę,
urządzeń terenowych.
10. W przypadku niedopuszczenia urządzeń terenowych do użytku należy je widocznie
oznaczyć i zabezpieczyć w widoczny sposób (taśmą) przed użytkowaniem.
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11. Nauczyciele zobowiązani są do wylegitymowania rodziców/prawnych opiekunów przy
odbiorze dziecka z przedszkola, których identyfikacja jest utrudniona.
12. Nauczyciel zapewnia sobie możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami/prawnymi
opiekunami dziecka (rodzic przekazuje przynajmniej 2 numery telefoniczne w celu
szybkiego kontaktu). Aparat telefoniczny nalży dezynfekować po każdym użyciu.
13. Do pomiaru temperatury ciała dziecka używa się termometru bezdotykowego.
14. Nie zaleca się stosowania środków do dezynfekcji rąk przez dzieci, zwłaszcza do 6
roku życia. Wynika to z możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych,
przede wszystkim reakcji uczuleniowych. Produkty biobójcze, z uwagi na swój skład
chemiczny, nie są przeznaczone typowo dla dzieci.
15. W

przypadku

zaistnienia

niepokojącej

sytuacji

dot.

podejrzenia

zarażenia

koronawirusem należy bezwzględnie zastosować się do wytycznych wskazanych
w PROCEDURZE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA CHOROBY
ZAKAŹNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WIRUSA SARS–COV–2.
POMOC NAUCZYCIELA
1. Jeśli zachodzi potrzeba personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy
powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe
rękawiczki, maseczki/przyłbice na usta i nos, itp. (do przeprowadzenia zabiegów
higienicznych u dziecka – adekwatnie do zaistniałej sytuacji).
2. Do grupy dzieci przypisane są te same pomoce nauczyciela na okres czasu wyznaczony
przez dyrektora.
3. Dbają o przestrzeganie przez rodziców/opiekunów prawnych zasad dezynfekowania
rąk, noszenia maseczek, przyłbic i rękawiczek jednorazowych.
4. W sali, w której przebywa grupa dzieci dbają o czystość i higienę otoczenia, zabawek.
Usuwają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować
(np. pluszowe zabawki). Zabawki i przybory sportowe (np. lalki, samochody, piłki,
itp.) wykorzystywane do zabaw dokładnie dezynfekują a następnie myją.
5. Środki

chemiczne

i

do

dezynfekcji

przetrzymują

poza

zasięgiem

dzieci,

w wyznaczonym do tego miejscu.
6. Systematycznie wietrzą sale w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć
(minimum raz na godzinę).
7. Pomoce nauczyciela w oddziale ogranicza do minimum kontakt z personelem
pomocniczym oraz kuchennym.
8. Przed każdym posiłkiem i po nim dokładnie myją i dezynfekują ręce.
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9. Pomoce nauczyciela odpowiadają za systematyczne czyszczenie blatów stołów,
klamek, poręczy, krzeseł przed i po posiłku, oraz w miarę potrzeb.
10. Monitorują

codzienne

prace

porządkowe

ze

szczególnym

uwzględnieniem

utrzymywania w czystości ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury i włączników.
11. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegają zalecenia producenta znajdujące się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby
dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
12. Dbają o czystość, ład i porządek w salach, korytarzach.
13. Odpowiadają za utylizację odpadów (tj.: jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne)
zbierają odpady ze wszystkich koszy do jednego worka i wyrzucają je do pojemnika
lub worka na odpady zmieszane), w celu minimalizacji ryzyka zakażenia
i rozprzestrzeniania się koronawirusa.
14. Dbają o zapewnienie bieżącej dezynfekcji toalet.
PRACOWNICY KUCHNI
Dobre praktyki higieniczne, w tym właściwe mycie rąk mają na celu zapobieganie
zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami, których
źródłem mogą być osoby mające kontakt z żywnością. Dotyczy to również SARS COV-2.
W tym celu zaleca się:
1. Właściwą higienę rąk
2. Higienę kasłania/kichania
3. Przestrzegania zasady bezpieczeństwa żywności
4. Przestrzegania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
5. Wyparzania naczyń stołowych po każdym użyciu
6. Ograniczenia przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy
chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)
7. Osoby chore, wykazujące ww. objawy nie mogą świadczyć pracy
8. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia), obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego, dodatkowo stosować zasady szczególnej ostrożności dotyczące
zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość
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stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny
dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
9. Obsługa jadalni i stołówki wydaje posiłki bezpośrednio uczniom i innym osobom
korzystającym z wyżywienia. Na czas zagrożenia COVID-19 rezygnuje się
z samoobsługi (zastawa stołowa, sztućce itp.).
Pracownicy kuchni muszą myć ręce:
1. Przed rozpoczęciem pracy;
2. Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
ugotowana, upieczona, usmażona;
3. Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
4. Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
5. Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
6. Po skorzystaniu z toalety;
7. Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
8. Po jedzeniu, piciu;
9. Po kontakcie z pieniędzmi;
Mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności wskazane
jest, aby Kierownik ds. opiekuńczo-wychowawczych:
1. Przypominał pracownikom zasady higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku
informowania o złym stanie zdrowia, nie tylko osobom mającym bezpośredni kontakt
z żywnością, ale również dostawcom;
2. Wzmógł nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników i ściśle je
egzekwował;
3. Przeanalizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni
roboczych, podłóg, maszyn i urządzeń i jeśli to konieczne zwiększył częstotliwość
wykonywania tych zabiegów;
4. Dokonał weryfikacji dobrych praktyk higienicznych i procedur HACCAP, aby
wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń;
5. Starał się ograniczać w miarę możliwości ekspozycję żywności nieopakowanej,
przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa,
6. W celu zapobiegnięcia niedoborom kadrowym - uświadomił pracowników, że zarówno
oni jak i ich rodziny powinny przestrzegać zasad higieny, stosować ograniczenia
zalecane aktualnie przez władze.
7. Egzekwował podział na strefy, szczególna dbałość o higienę miejsc wspólnych takich
jak szatnie, przebieralnie, łazienki, stołówki.
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8. Nadzorował zachowanie właściwej higieny mycia i przygotowania żywności, separacji
produktów surowych i produktów już przygotowanych do spożycia, w celu uniknięcia
zanieczyszczeń krzyżowych w kuchni.
RODZICE/OPIEKUNOWIE
1. Placówka czynna jest według ustalonego harmonogramu.
2. Dzieci do Ośrodka przyprowadzane są przez rodziców/prawnych opiekunów lub
wskazaną przez nich osobę.
3. Dzieci do Ośrodka są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
4. Do Ośrodka mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (m.in.
katar, kaszel). W przypadku osób cierpiących na alergie rodzic składa pisemne
oświadczenie, iż występujące objawy (kaszel, katar itp.) nie są wynikiem choroby
COVID-19.
5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dezynfekowania dłoni przed wejściem do
przedszkola/szkoły, a także zakładać maseczki ochronne zakrywając usta i nos.
6. Zachowują dystans społeczny wynoszący min. 2 m. podczas przyprowadzania
i odbierania dziecka do/z Ośrodka w odniesieniu do pracownika Ośrodka,
jak i innych dzieci i ich rodziców, np. oczekujących na wejście/wyjście z Ośrodka.
7. W przypadku podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,5

0

C) lub innych

widocznych oznak choroby dziecka lub rodzica (kaszel, katar) dziecko nie będzie
mogło być przyjęte. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą rodzica (zał. nr 1).
8. Dzieci przyjmowane są do oddziałów i odbierane pojedynczo wejściem głównym do
budynku Ośrodka przy ul. Koźmińskiego 9, z zachowaniem dystansu społecznego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osoby wchodzą do budynku wejściem głównym
przy ul. Koźmińskiego 9, osoby opuszczające budynek wychodzą wyjściem
znajdującym się od ulicy Krótkiej.
9. W przypadku osób dowożonych do placówki wyznaczona osoba z personelu
odprowadza do sali, w której odbywają się zajęcia, personel rozbiera/ubiera dziecko
i oddaje pod opiekę nauczycielowi/rodzicowi.
10. W przypadku dzieci przyprowadzanych przez rodziców, rodzic wchodzi do szatni
(w szatni może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem). Następnie rodzic
odprowadza dziecko do Sali i przekazuje je nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
Wychodząc z szatni rodzic/dziecko ponownie dokonuje dezynfekcji rąk płynem
umieszczonym przy wejściu na klatkę schodową.
11. Dziecko w plecaku przynosi ubrania zamienne, w szafce dziecka do następnego dnia
może pozostać tylko obuwie zmienne.
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12. Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek i in. przedmiotów.
13. Rodzice zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z Ośrodka, jeżeli przejawia ono
niepokojące objawy choroby.
14. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy je odizolować
w wyznaczonym miejscu izolacji i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
w celu pilnego odebrania dziecka.
15. Dzieci powinny jak najczęściej myć ręce, m.in.: po przyjściu do Ośrodka, przed
jedzeniem, po powrocie z powietrza i po skorzystaniu z toalety.
16. Należy zapewnić taką organizację pracy, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą
poszczególnych klas, oddziałów. W tym celu uczniowie dzieleni są na mniejsze grupy
podczas przerw międzylekcyjnych, podział na mniejsze grupy obowiązuje również
podczas spożywania posiłków.
17. Podczas przerw obowiązuje nakaz noszenia ochrony nosa i ust.
18. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do podania aktualnych numerów
telefonów kontaktowych, (co najmniej 2 numery). Numery telefonów umieszcza się
na osobnych kartach dołączonych do dzienników lekcyjnych.
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