OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W WOŁOMINIE
NA CZAS TRWANIA EPIDEMII

WARUNKI SANITARNE
1) W szkole zapewnione są środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy
w razie potrzeby) oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania.
2) W szkole promowane są wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasady higieny:
a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego
kosza i umyć ręce),
1) Zaleca się nie nosić biżuterii – na rękach poniżej łokcia, np. pierścionków, zegarków,
bransoletek, które utrudniają prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk.
2) Szkoła zapewnia środki czystości - mydło, ręczniki papierowe, płyn do dezynfekcji.
3) Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używane będą
odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
4) W szkole zapewniona jest odpowiednia ilość specjalnie zamykanych i opisanych koszy
na zużyte środki ochrony indywidualnej.
5) W szkole wyodrębnione jest miejsce (izolatorium), w celu odizolowania osoby
z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
1) Do szkoły uczęszcza wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2) Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
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3) Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły
mają obowiązek zdezynfekować ręce.
4) Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci, które nie są samodzielne mogą wchodzić
do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
a) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi – wewnątrz szkoły
rodzice/opiekunowie mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach (strefa
rodzica), maksymalnie 2 osoby dorosłe. Pozostali rodzice/opiekunowie czekają przed szkołą,
zachowując odpowiedni dystans społeczny.
c) bezwzględnego nie przemieszczania się na terenie szkoły,
d) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
e) rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowania środków ochronnych:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5) Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk), tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych i w wyznaczonych obszarach.
6) Rodzicom/opiekunom zaleca się kontakt ze szkołą drogą telefoniczną lub mailową.
W wyjątkowych sytuacjach kontakt osobisty tylko po wcześniejszym umówieniu.
7) Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany w miarę potrzeb.
W przypadku użycia innego termometru niż termometr bezdotykowy, będzie on
dezynfekowany po każdym użyciu.
8) Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
9) Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń ten będzie odizolowany
w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie
zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
Rodzic/opiekun ma obowiązek podać numer kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru
dziecka, w przypadku, kiedy sam nie może tego zrobić.
10) W miarę możliwości organizuje się pracę, która umożliwi zachowanie dystansu między
osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy
gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów
z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie
częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
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11) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami,
zwłaszcza podczas przerw.
12) Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
13) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, będą usuwane lub uniemożliwiany do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone
lub dezynfekowane na bieżąco.
14) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
15) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
16) Sale będą wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
17) Nauczyciel w klasach organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
18) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska/pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły,
w tym w czasie przerw.
19) Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i ruchowych obowiązywać będzie
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej na czas trwania epidemii oraz Regulaminy
korzystania z sali do rehabilitacji i Sali integracji sensorycznej na czas trwania epidemii.
20) Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole będą
systematycznie czyszczone lub dezynfekowane, np. przyrządy geometryczne, instrumenty
muzyczne, itp.
21) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku
potrzeby przyniesienia określonego przedmiotu (np. książeczka) rodzic/opiekun
zobowiązany jest do regularnego czyszczenia (prania lub dezynfekcji) rzeczy.
22) W szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk. Ograniczona będzie liczba przebywających
w niej osób z koniecznością zachowania dystansu społecznego.
23) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych.
Świetlica szkolna działa według Regulaminu korzystania ze świetlicy szkolnej na czas
trwania epidemii.
24) Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
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25) Biblioteka szkolna pracuje według ustalonego Regulaminu pracy biblioteki szkolnej na czas
trwania epidemii.
26) Pielęgniarka szkolna pracuje, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia i GIS.
27) Uczniowie mogą korzystać z dystrybutora wody pitnej pod nadzorem pracownika szkoły.
28) W przypadku decyzji odpowiednich władz/instytucji lokalnych i państwowych
o konieczności ograniczenia zajęć stacjonarnych w szkołach możliwe jest w prowadzenie
mieszanego (hybrydowego) wariantu kształcenia, polegającego na prowadzeniu części zajęć
w systemie stacjonarnym a części w systemie zdalnym. Zasady funkcjonowania tego
wariantu będą określone w razie konieczności jego zastosowania.
29) W przypadku decyzji odpowiednich władz/instytucji lokalnych i państwowych
o konieczności zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach możliwe jest w prowadzenie
zdalnego wariantu kształcenia. Zasady jego funkcjonowania będą określone w razie
konieczności jego zastosowania
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1) Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2) Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie uczniów, wchodzące do szkoły
dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie
przekraczają obowiązujących stref przebywania.
3) 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.
4) Dyrektor szkoły codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości w salach zajęć, pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, ciągach
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników.
5) 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.
6) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
7) Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub
czyszczenie z użyciem detergentu.
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8) Zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe, wyrzuca się do pojemników na środki ochrony
osobistej.
GASTRONOMIA
1) Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia
przeznaczone na spożycie posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się
zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Odległość między
stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnia się środki ochrony
osobistej. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny
osobistej.
2) Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających
prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki
wydawane są zmianowo lub w miarę możliwości - spożywane przy stolikach z rówieśnikami
z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków czyszczone będą blaty stołów i poręczy
krzeseł po każdej grupie.
3) W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków
przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia
posiłku.
4) Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.
5) Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników jednorazowych.
6) Będą usuwane dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali
jadalnej i podawane bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie ma samoobsługi. Dania i
produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
7) Stołówka i kawiarenka szkolna działają według Regulaminu pracy stołówki i kawiarenki
szkolnej na czas trwania epidemii.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW
1) Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.
2) W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
3) Jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący)
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania
objawów chorobowych.
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4) Pracownicy szkoły są poinstruowani, że 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.
5) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych należy poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły
oraz odizolować pracownika w miejscu do tego wyznaczonym. Powinien on skontaktować
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną).
6) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do
wytycznych
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
dostępnych
na
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
8) Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
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