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ZARZĄDZENIE nr
Dyrektora DSOSW nr 12 dla Uczniów Niesłyszących, Słabosłyszących oraz z innymi
niepełnossprawnościami
z dnia 24 sierpnia 2020roku
w sprawie wprowadzenia w Ośrodku „ Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19”

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadzam w DSOSW nr 12 „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z
wystąpieniem COVID-19” oraz „Procedurę postępowania na wypadek zakażenia lub
zachorowania COVID-19”, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników Ośrodka do zapoznania się z
wymienionymi w §1 oraz ich przestrzegania i stosowania.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.
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Procedurami

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w DSOSW nr 12 dla Uczniów Niesłyszących,
Słabosłyszących
oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu
w związku z wystąpieniem COVID-19
Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 02.07.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do 3 lat oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek od 1 września 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59, oraz
z 2020r. poz. 322,374 i 567).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Ośrodku i ochrony przed rozprzestrzenianiem
się COVID-19 w okresie od 01.09.2020r.

obowiązują specjalne Procedury

bezpieczeństwa.
1.

Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym , zwanej dalej placówką, odpowiada Dyrektor Ośrodka, zwany

dalej Dyrektorem.
2.

W placówce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej udostępnione na stronie urzędu.
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3. Na terenie placówki odbywają się zarówno zajęcia dydaktyczne jak i
opiekuńczo-wychowawcze

z

uwzględnieniem

środków

bezpieczeństwa

zapobiegających rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2.
4. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje obowiązek ścisłego stosowania się do
zasad higieny zapobiegających zarażeniu Covid-19, tj. częste mycie rąk, nie
dotykanie ust, oczu, nosa oraz dezynfekcja dłoni oraz powierzchni mebli,
przyrządów, urządzeń.
5. Dyrektor

ma

prawo

wprowadzić

dodatkowe

obostrzenia

i

środki

bezpieczeństwa w zależności od sytuacji epidemiologicznej.
6. Zajęcia w placówce odbywają się z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
7. Wychowanków obowiązuje codzienny pomiar temperatury wykonywany przez
panią woźną, pielęgniarkę lub innego pracownika wskazanego przez Dyrektora
Ośrodka przy wejściach do budynku szkoły oraz przez pomoce nauczyciela przy
wejściu do przedszkola.
8. Temperaturą graniczną, której przekroczenie jest wskazaniem do nie
wpuszczenia na teren Ośrodka jest 37,5 stopnia Celsjusza.
9.

Wskazaniem do nie wpuszczenia osoby na teren Ośrodka są również inne objawy
charakterystyczne dla zachorowania na Covid-19.

10. Dzieci z alergią objawiającą się kichaniem, kaszlem, katarem muszą posiadać stosowne
zaświadczenie od lekarza i przekazane Dyrekcji Ośrodka.
11. Zgodnie z wytycznymi ogranicza się kontakt z pracownikami obsługi i administracji.
12. Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania mają obowiązek
wyposażyć swoje dziecko w

specjalne prześcieradła wielokrotnego użytku,

przeznaczone wyłącznie dla danego dziecka, celem rozłożenia go na wykładzinie
podczas zajęć. Rodzice przynoszą prześcieradło ze sobą, każdorazowo na kolejne
zajęcia.
13. Jedna klasa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
14. W trakcie przerw obowiązkowo odbywa się wietrzenie sali.
15. Wskazane jest aby podczas przerw uczniowie przebywali na korytarzu przylegającym
do sali lekcyjnej.
16. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze . Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
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17. Po zakończonym dniu ławki szkolne, krzesła, przybory itp. są dezynfekowane przez
panie sprzątające.
18. W Ośrodku nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa jednak aby zminimalizować
zagrożenie można stosować zabezpieczenia.
19. W pokojach nauczycielskich i pokojach wychowawców może jednocześnie przebywać
ilość osób gwarantująca zachowanie odpowiedniego dystansu.
20. Obowiązuje zakaz organizowania imprez, apeli, wydarzeń sportowych i innych
tworzących duże skupiska ludzi.
21. Obowiązuje zakaz wyjść na zewnątrz: wycieczek, wyjść do kina, muzeum itp.
22. Szatnia jest nieczynna. Odzież wierzchnia pozostawiana zostanie w klasach w
wyznaczonych do tego miejscach.
23. Pomieszczenia do izolacji zlokalizowane są na terenie internatów
Białego – izolatka
Dużego - sala 301
24. Pomieszczenia do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe są
zaopatrzone w środki ochrony osobistej.
25. Pomieszczenie do izolacji obsługuje pracownik wskazany przez Dyrektora.
INTERNAT
1. Do internatu Ośrodka zostaną przyjęte wyłącznie osoby zdrowe po wykonaniu pomiaru
temperatury.
Wyjątek stanowią wychowankowie przewlekle chorzy , przyjmujący leki na stałe wg
aktualnych zleceń lekarskich.
2. Przed zakwaterowaniem rodzic, opiekun prawny bądź sam wychowanek jeśli jest
pełnoletni musi przyjąć do wiadomości i podpisać ;
- zgodę na pomiar temperatury,
- oświadczenie o braku kontaktu z osobami chorymi na covid- 19 , bądź osobami
przebywającymi na kwarantannie ( każdororazowo po powrocie z domu ).
3. W czasie pobytu wychowanków w Internacie Ośrodka obowiązywać będą
następujące zasady:






Do internatu należy przywieźć jedynie rzeczy niezbędne do pobytu na dany okres.
( Nie należy robić zbędnych zapasów odzieży i przedmiotów, zakaz maskotek ).
Wychowankowie mają bezwzględny obowiązek dbać o czystość i higienę osobistą.
Systematycznie myć i odkażać ręce korzystając z dozowników ogólnodostępnych w
budynkach internatu.
Pomieszczenia internatu należy systematycznie wietrzyć kilka razy dziennie.
W miarę możliwości pamiętać o utrzymywaniu dystansu w stosunku do kolegów jak i
nauczycieli i wychowawców.
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W internacie obowiązuje zakaz odwiedzin- wchodzenia jakichkolwiek osób z zewnątrz.
( dotyczy to również rodziców i członków rodziny ).
W internacie obowiązuje zakaz wychodzenia poza teren ośrodka , wyjątek stanowią
wyjścia z wychowawcą grupy , który będzie sprawował nadzór nad przestrzeganiem
rygorów sanitarnych w miejscach publicznych ( dystans, maski.)
W internacie obowiązuje bezwzględny obowiązek zgłaszania złego samopoczucia, kaszlu
lub innych objawów grypopodobnych.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby następuje
natychmiastowa izolacja w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
Dyrektor:

1)

nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Ośrodka zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;

2)

zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych grup uczniów, (np. różne godziny posiłków);

3)

dba, aby wszyscy pracownicy Ośrodka, w razie konieczności, byli zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos;

4)

zapewnia swobodny dostęp do płynów dezynfekujących znajdujących się przy wejściach
do wszystkich budynków Ośrodka oraz m.in. przed wejściem do stołówki, na
poszczególnych piętrach; przy każdym dozowniku znajduje się instrukcja prawidłowej
dezynfekcji rąk.

5)

zapewnia w każdej klasie ręczniki papierowe i zamykane kosze na śmieci celem
zwiększenia higieny uczniów.

6)

prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

7)

kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia
podejrzenia choroby u dziecka;

8)

informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, bądź
pracownika;

9)

współpracuje ze służbami sanitarnymi;

10)

instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia;

11)

informuje rodziców o obowiązujących w Ośrodku procedurach postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej/ strony internetowej placówki;

12)

ogranicza przebywanie osób trzecich w

placówce do niezbędnego minimum,

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)
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Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
1) Do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:
a. regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych,
b. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
2) Dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku Ośrodka;
3) Informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych
dzieci;
4) Zachowania dystansu społecznego między sobą, wynoszącego min. 1,5m.;
5) Nie przemieszczania się zbędnie po terenie i budynkach Ośrodku;
6) Postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
Osoby sprzątające w Ośrodku po zakończeniu zajęć z dziećmi każdego dnia:
1)

Sale zajęć, pomieszczenia sanitarno- higieniczne, ciągi komunikacyjne – myją;

2)

Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł,
blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki,
przedmioty i sprzęt, (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

3)

Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć - regularnie czyszczą z użyciem
detergentu lub dezynfekują, a jeśli nie ma takiej możliwości zabezpieczają przed
używaniem;

4)

Rejestrują swoje działania w „Karcie kontroli czynności myjąco-dezynfekujących” zał. nr 1.
Nauczyciele:

1)

sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy
chorobowe
u
dzieci,
dostępność
środków
czystości
i
inne
zgodnie
z przepisami dot. bhp;

2)

dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

3)

wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;

4)

przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wszystkie zajęcia wychowania fizycznego
organizują na świeżym powietrzu – na terenie Ośrodka.

5)

zapewniają korzystanie przez uczniów z boiska, placu zabaw oraz z pobytu na świeżym
powietrzu na terenie Ośrodka.
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6)

ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami; podczas
zajęć wychowania fizycznego zakazane są rozgrywki, gry, zabawy, konkurencje
wymagające bliskiego kontaktu, należy je zastąpić sportami pozwalającymi zachować i
kontrolować dystans.

7)

nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

8)

dbają, aby uczeń nie przynosił do Ośrodka niepotrzebnych przedmiotów miedzy innymi :
zabawek, itp.;

9)

wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w Ośrodku i dlaczego zostały wprowadzone,
instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk;

10)

jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby powinien odizolować je
w
odrębnym
pomieszczeniu
lub
wyznaczonym
miejscu
z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia z Ośrodka.
Przyprowadzanie i odbiór dzieci z placówki.

1. Do budynków Ośrodka wpuszczany jest tylko uczeń. Obowiązuje zakaz wpuszczania
osób postronnych.
2. Zaleca się, aby rodzic/opiekun prawny odprowadzał dziecko do drzwi wejściowych
budynku szkolnego , skąd dziecko samodzielnie udaje się na zajęcia. W przypadku dzieci
niesamodzielnych rodzic/opiekun odprowadza dziecko na zajęcia, jednak obowiązkowo zakłada
na ten czas maskę ochronną. Na teren budynku może wejść tylko jeden rodzic/opiekun. Maska
ochronna obowiązuje tylko rodzica/opiekuna, obowiązek ten nie dotyczy odprowadzanego
ucznia.
3. W przypadku wejścia rodzica/opiekuna do któregokolwiek budynku Ośrodka,
obowiązuje ponadto dezynfekcja rąk. Ponadto nakazuje się zachowywanie dystansu 1,5m w
stosunku do innych osób.
Żywienie
1. Stołówka szkolna działa ze zmienioną organizacją.
2. Przed wejściem do stołówki obowiązuje dezynfekcja rąk.
3. Uczniowie przychodzą do stołówki według ustalonego porządku. Każda klasa siedzi przy
wskazanych stolikach, bez możliwości mieszania się pomiędzy grupami .
4. Każdorazowo po zakończonym posiłku stoliki, krzesła są dezynfekowane. Pomieszczenie
jest również regularnie wietrzone.

Wyjścia na zewnątrz
1. Ośrodek nie organizuje wyjść poza teren placówki.

9

2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie powinni korzystać z placu
zabaw , terenów zielonych, boiska szkolnego również w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych.
3. Na placu zabaw lub boisku może przebywać taka ilość wychowanków, która zapewni
spełnianie norm sanitarnych.
Przepisy końcowe
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Ośrodku od dnia 01 września 2020 r. do
czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy Ośrodka oraz uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni
zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.
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Procedura postępowania na wypadek zakażenia lub
zachorowania na COVID-19
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie
niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się,
charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia
publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między innymi
cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz COVID-19 określa się
procedury w przypadku wystąpienia objawów Covid 19
1. Do pracy w Ośrodku mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy, tzw.
podwyższonego ryzyka.
3. W przypadku stwierdzenia u ucznia niepokojących objawów chorobowych mogących
świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel, duszności, ból brzucha, brak smaku i inne)
uczeń jest niezwłocznie izolowany w wydzielonym pomieszczaniu pełniącym rolę
izolatorium.
4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę
go zastępującą.
5. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika
Ośrodka, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po
wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce.
6. Opiekun ucznia musi być ubrany w strój ochronny (kombinezon/fartuch, rękawice,
przyłbica, maseczka) stanowiący wyposażenie izolatki.
7. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia ucznia i co 15 min. sprawdza temperaturę
ucznia oraz zapisuje informację na karcie ucznia (zał. nr 2 karta informacyjna o stanie
zdrowia ucznia w związku z Covid 19).
8. O niepokojących objawach zostają niezwłocznie poinformowani rodzice/ opiekunowie
prawni w celu pilnego odebrania ucznia z Ośrodka.
9. Osoba wskazana przez dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych
uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
10. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala
w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana
(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek)
11. Przed odbiorem rodzic podpisuje informacje o stanie zdrowia ucznia.
12. W sytuacji wystąpienia zagrożenia koronowirusem lub wątpliwości związanych ze
złym samopoczuciem ucznia, mającego typowe objawy dla zakażenia koronawirusem,
dyrektor Ośrodka kontaktuje się z Powiatową Inspekcją Sanitarną
we Wrocławiu , a także powiadamia organ prowadzący Ośrodek.
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13. Dyrektor Ośrodka pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu w celu bieżącego monitorowania sytuacji
związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.
14. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia należy wezwać karetkę pogotowia,
informując o podejrzeniu wystąpienia objawów COVID-19 u ucznia.
15. Ratownik podpisuje informację o przekazaniu ucznia oraz informuje do którego
szpitala zostało ono przewiezione.
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Załącznik nr 1 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa
W DSOSW nr 12 dla Uczniów Niesłyszących, Słabosłyszących i z innymi niepełnosprawnościami we
Wrocławiu
w związku z wystąpieniem COVID-19

Karta kontroli wykonywanych czynności myjąco dezynfekcyjnych pomieszczenia
…………………………………………………………………………………………………
data

godzina

Wykonana czynność

Podpis osoby
wykonującej
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UWAGI

Załącznik nr 2 do Procedur zapewnienia bezpieczeństwa
w DSOSW nr 12 dla Uczniów Niesłyszących, Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we
Wrocławiu
w związku z wystąpieniem COVID-19

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA
w związku z Covid – 19
Imię i Nazwisko dziecka
Godzina zauważenia objawów
Jakie wystąpiły objawy
Godzina poinformowania rodziców
Kto został poinformowany
Podpis osoby informującej
Pomiary temperatury:
Godzina

Wysokość Temperatury

Inne zaobserwowane objawy:
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna:

.............................................

W związku z zaobserwowanymi u dziecka objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem sanitarnym
z dniem 8 czerwca 2020r. w DSOSW nr 12 dla Uczniów Niesłyszących, śłabosłyszących oraz z innymi
niepełnosprawnościami informujemy, iż Rodzice są zobowiązani do:
- kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka,
- pozostawienia dziecka przez .................. w domu,
- przyniesienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do szkoły
- w przypadku zdiagnozowania u dziecka Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego
poinformowania placówki.

................................................................................
(data i podpis rodzica)

15

16

