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Organizacja zajęć w Ośrodku: 

 

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

▪ Uczniowie mogą być przyprowadzani do Ośrodka i  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.  

▪ Przy wejściu do budynku Ośrodka jest zamieszczona informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji 
rąk.  

▪ Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
Ośrodka, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie są zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

▪ Ogranicza się przebywanie w Ośrodku osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(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 ( hol na 

parterze i korytarze wiodące do pomieszczeń administracji). 

▪ Rodzice / opiekunowie są zobowiązani do przekazania aktualnych numerów 
telefonów w celu szybkiej i skutecznej komunikacji z placówką.  

▪ Jeżeli pracownik Ośrodka zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych ( w tym w szczególności gorączkę, kaszel), kontaktuje 

się z pielęgniarkę w celu potwierdzenia swoich obserwacji. Uczniowi należy 
zmierzyć gorączkę i umieścić go w izolatce. Wychowawca klasy lub nauczyciel, 
który zauważył niepokojące objawy u ucznia powiadamia rodziców o konieczności 

odebrania ucznia z Ośrodka ( najlepiej własnym środkiem transportu).                                            

▪ Nauczyciele podczas dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych powinni 

podejmować działania aby ograniczyć gromadzenie się uczniów w częściach 
wspólnych na terenie placówki. 



▪ Wszystkich członków społeczności Ośrodka obowiązują ogólne zasady higieny: 

częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), 
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

▪ Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, 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 przynajmniej 1 raz dziennie. 

▪ Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym poszczególnych uczniów, w tornistrach lub we 

własnych szafkach. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 
między sobą. 

▪ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają myciu 
detergentem lub dezynfekcji po każdym dniu zajęć ( w miarę możliwości po 
każdych zajęciach).  

▪ Każde pomieszczenie w którym są prowadzone zajęcia oraz części wspólne (np. 
korytarze, łazienki ) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,         
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

▪ Zaleca się ( o ile to możliwe) korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz 
podwórka i ogrodu. 

▪ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,         
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

▪ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów ( o 
ile to możliwe). Jeśli jest to niezbędne ze względu na stan dziecka, nauczyciel jest 

zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, 
natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie 
lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

▪ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych 
salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy    w 

sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 
Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

▪ Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych ( tak przez 

uczniów jak i pracowników). 

▪ Ogranicza się do niezbędnego minimum wyjścia i wycieczki uczniów. 

▪ W bibliotece uwzględnia się konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek          

i innych materiałów przechowywanych.  

▪ Podczas realizacji przewozów mogą być zajęte wszystkie miejsca siedzące         w 
samochodzie. Pracownicy realizujący dowóz uczniów do placówki mogą odmówić 

przewozu dziecka z wyraźnymi objawami sugerującymi infekcję dróg 
oddechowych. 



 

 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  

i powierzchni 

▪ Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala           
i służb medycznych.  

▪ Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do Ośrodka mają 
obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte 
usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

▪ Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

▪ Stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno        - 

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych       
( poręczy, klamek i powierzchni płaskich, włączników, blatów w salach lekcyjnych, 

świetlicach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, itp. )  w tym 
także w samochodzie do przewozu uczniów. 

▪ Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 
oparów środków służących do dezynfekcji. 

▪ W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

▪ Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

▪ Zużyte maseczki lub rękawice należy wyrzucać do koszy przeznaczonych na 

odpady zmieszane.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gastronomia 

▪ Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych tj.         

w stołówce ( dużej i małej).  

▪ W ramach zajęć z gospodarstwa domowego tylko uczniowie uczestniczący         w 

zajęciach kulinarnych mogą spożyć przygotowane przez siebie dania. 

▪ Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze korzystają z II-go śniadania w swoich 
klasach. Należy po posiłku wyczyścić stoliki przy których wychowankowie spożyli 

posiłek. 

▪ W związku ze zmianowym wydawaniem posiłków  ( II-e śniadanie i obiad ) 
konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

▪ Wielorazowe naczynia i sztućce są myte oraz wyparzane.  

▪ Dania powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną ( dyżurnego 
spośród uczniów lub pracowników) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Internat 

▪ Wychowawcy internatu mają obowiązek dopilnować, aby wychowankowie starali 
się zachować dystans podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych 

pomieszczeniach, często myli ręce ciepłą wodą z mydłem, przechowywali własne 
podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce        
i aby ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich.  

▪ Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów. 

▪ Wychowawcy dopilnują, aby sypialnie, świetlice i pomieszczenia ich grup były 
regularnie wietrzone.  

▪ Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 

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

▪ Rodzice przyprowadzając dzieci do Ośrodka pozostawiają je przy portierni            

i potem je stamtąd odbierają. 

▪ W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg 
oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób w izolatce    

oraz  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów i umożliwić skorzystanie              
z teleporady medycznej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  

u pracowników. 

▪ Do pracy w Ośrodku mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych, 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

▪ Pracownicy, w szczególności ci z grup ryzyka, mogą pracować w maseczkach lub 
przyłbicach. 

▪ Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 
mogą być zakażeni koronawirusem. 

▪ W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną).  

▪ Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) a także 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

▪ W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
 


