Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie

Procedury bezpieczeństwa
w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem COVID - 19
PROCEDURA II
ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH I
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
1. Cel procedury i zakres stosowania.
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID - 19 oraz Rozporządzenie MEN z dn. 11
marca 2020 r. (ze zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia
i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Zbrachlinie, podopiecznych
oraz rodziców i opiekunów prawnych, którzy powierzają sprawowanie opieki nad dziećmi
pracownikom Szkoły.
Niniejsza procedura dotyczy organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych
i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od dnia 18 maja 2020 r. w reżimie sanitarnym.

2. Sposoby postępowania.
1) Od dnia 18 maja 2020 r. zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia
wczesnego wspomagania dla podopiecznych mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo
w nich jest uzależnione od decyzji rodziców/opiekunów prawnych i podopiecznych
uczestniczących w zajęciach.
2) Podczas przyjęcia podopiecznego na zajęcia w Zespole Szkół w Zbrachlinie stosuje się
Procedurę I dotyczącą przyjęcia i odbioru dziecka z przedszkola/szkoły.
3) Rodzic/opiekun prawny/ opiekun nie może wejść na teren jednostki. Wejście jest możliwe tylko
w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzyskaniu zgody pracownika jednostki.
Rodzic/opiekun prawny/ opiekun wchodzący na teren ośrodka jest zobowiązany do
zachowania wszystkich możliwych środków ostrożności, przede wszystkim do osłony ust i nosa,
dezynfekcji rąk dostępnym płynem i/lub ubrania rękawiczek ochronnych.
4) Rodzic/opiekun prawny/ opiekun po odprowadzeniu podopiecznego na zajęcia jest
zobowiązany do opuszczenia terenu Jednostki. Nie ma możliwości przebywania na terenie
placówki podczas oczekiwania na dziecko.
5) Rodzic/opiekun prawny oczekujący na podopiecznego jest zobowiązany do zachowania
środków ostrożności – osłony ust i nosa i zachowania dystansu społecznego, min. 2m
w stosunku do innych osób oczekujących na podopiecznych lub pracowników jednostki
przebywających w pobliżu szkoły.
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6) W momencie deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego chęci uczestnictwa podopiecznego
w zajęciach, nauczyciel prowadzący zajęcia uzgadnia z rodzicem/opiekunem prawnym
harmonogram zajęć. Rodzic wyrażając chęć uczestnictwa podopiecznego w zajęciach jest
świadomy potencjalnego ryzyka z tym związanego, co potwierdza stosownym oświadczeniem
(Zał. 1). Rodzic/opiekun prawny wyraża także zgodę na pomiar temperatury podopiecznego
w momencie wejścia na teren jednostki (Zał. 2).
7) Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do pozostawienia podopiecznego w domu i odwołania
uczestnictwa w zajęciach w przypadku wystąpienia u podopiecznego niepokojących objawów,
które mogą wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej. W takiej sytuacji zaleca się poradę
medyczną.
8) Osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem,
przebywającą w izolacji lub osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem, przebywającą na
kwarantannie, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
9) Zajęcia wczesnego wspomagania są przeprowadzane w formie indywidualnej – na jednego
podopiecznego przypada jeden nauczyciel prowadzący zajęcia. Zajęcia rewalidacyjne zaleca się
prowadzić w formie indywidualnej. Nauczyciel ustalając harmonogram zajęć rewalidacyjnych
i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju powinien ustalić godziny zajęć tak, aby uniknąć
kontaktu podopiecznych i ich rodziców/opiekunów prawnych na terenie jednostki. Grafik zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych ustala dyrektor jednostki w porozumieniu z nauczycielami.
10) Zaleca się, aby podopieczny po wejściu na teren jednostki umył dokładnie ręce wodą z mydłem,
zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce oraz był zaopatrzony w maseczkę
zakrywającą usta i nos (z wyjątkiem przypadków wymienionych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów).
11) Zaleca się, aby nauczyciel prowadzący zajęcia umył dokładnie ręce wodą z mydłem lub
zdezynfekował każdorazowo przed zajęciami i po zajęciach.
12) Każdorazowo po zakończonych zajęciach należy wywietrzyć pomieszczenie, zdezynfekować
powierzchnie dotykowe i stanowisko pracy ucznia przygotowując je dla następnego
podopiecznego.
13) Nauczyciele, opiekunowie i personel obsługujący jednostkę powinni korzystać z zapewnionych
im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych.
14) Zaleca się, aby nauczyciele i opiekunowie prowadzący zajęcia nie nosili biżuterii w zakładzie
pracy, gdyż może to utrudniać prawidłowe umycie lub dezynfekcję rąk.
15) Jeżeli jest taka możliwość w szatni nie należy używać sąsiadujących boksów.
16) W sali, w której przebywają podopieczni nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie dezynfekować lub uprać w temp. 60oC .
17) Dziecko/ uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki oraz materiały dydaktyczne.
W czasie zajęć rzeczy te mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w plecaku/torbie lub
w szafce.
18) Sala, w której prowadzone są zajęcia powinna być wietrzona co najmniej raz w ciągu godziny
i systematycznie myta lub dezynfekowana.
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19) Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe należy je dokładnie czyścić lub
dezynfekować po użyciu.
20) Nauczyciele i opiekunowie grup, w miarę możliwości są zobowiązani do zwracania uwagi
podopiecznym, aby często myli ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się
w łazienkach.
21) Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani w miarę możliwości do zwracania uwagi
podopiecznym na unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad
higieny.
22) Podczas zajęć szkolnych wyznaczony personel obsługi powinien cyklicznie zmywać
i dezynfekować ciągi komunikacyjne, po których poruszają się uczniowie wraz z opiekunami.
Po skończonych zajęciach i opuszczeniu sal przez nauczycieli i dzieci/ uczniów wyznaczony
personel dezynfekuje sale, w których odbywały się zajęcia. Pracownik odpowiedzialny za
dezynfekcję postępuje zgodnie z Procedurą III – Prace porządkowe i dezynfekcja na terenie
jednostki, a fakt wykonania czynności odnotowuje w tabeli będącej załącznikiem do Procedury
III.
23) W sytuacji, gdy u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy wystąpią
niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem należy pracownika
odizolować i zastosować Procedurę IV – Postępowanie w sytuacji podejrzenia zakażenia
koronawirusem u pracownika przedszkola/szkoły.
24) W sytuacji, gdy u podopiecznego biorącego udział w zajęciach, wystąpią objawy niepokojące,
które mogą sugerować zakażenie koronawirusem, podopiecznego należy odizolować
w wyznaczonym pomieszczeniu, zawiadomić rodzica/opiekuna prawnego i postępować
zgodnie z Procedurą V – Podejrzenie w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
i podopiecznego przedszkola/szkoły. Po potwierdzeniu zakażenia u podopiecznego
rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przekazania takiej informacji Dyrektorowi Zespołu
Szkół w Zbrachlinie, do czego zobowiązuje się podpisując stosowne oświadczenie (Zał. 3).

3. Obowiązywanie procedury.
Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania.

