Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Gdańsku

PROCEDURA ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM COVID-19
W ZESPOLE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PSONI W GDAŃSKU
I. Postępowanie podczas dowozu uczniów do szkoły: (informacja z ZTM Gdańsk)
Busy nie podlegają obostrzeniom w zakresie liczby osób przewożonych w pojeździe, jak to ma
miejsce w autobusach i tramwajach. Liczba osób w pojeździe będzie uzależniona od potrzeb,
zarówno Państwa jak i pozostałych placówek, posiadanego taboru i ułożonych nowych
tras. Pojazdy są dezynfekowane na bieżąco. Oczywistym jest, że uczniowie muszą mieć
maseczki.

II. Postępowanie przed/podczas zajęć w grupach rewalidacyjno-wychowawczych
oraz klasach 1-3
1. Każdy Rodzic/Opiekun ma obowiązek wypełnić ankietę kwalifikacji pod kątem zagrożenia
zarażeniem wirusem SARS CoV2 przed pierwszorazowym wysłaniem ucznia do szkoły.
2. Każdego kolejnego dnia pobytu dziecka w szkole, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia przy
wejściu ankiety aktualizującej.
3. Wypełnienie ankiety kwalifikacji oraz ankiety aktualizującej jest również obowiązkiem każdego
pracownika wchodzącego na teren szkoły.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci
kwarantanną lub izolacją albo mający objawy choroby zakaźnej.
5. Każdy Rodzic/Opiekun ma obowiązek zmierzyć temperaturę sobie i dziecku przed wyjściem ze
swojego domu (dotyczy również pracowników).
6. Jedyne wejście do placówki znajduje się od strony boiska, tzn. Niepublicznej Szkoły
Przysposabiającej do Pracy.
7. Uczeń musi być dowożony i odbierany ze szkoły punktualnie.
8. Przy wejściu do szkoły uczeń w wyznaczonym miejscu ma obowiązkowo dezynfekowane obuwie
lub koła wózka, odkażane dłonie oraz mierzoną temperaturę ciała przez wyznaczoną osobę.
(konieczne jest pozyskanie pisemnej zgody rodzica na pomiar temperatury, jeżeli rodzic nie
wyrazi zgody na pomiar, uczeń nie będzie dopuszczony do zajęć). Uczeń, którego temperatura
ciała będzie podwyższona, będzie musiał wrócić do domu (dotyczy również pracowników).
9. Po dezynfekcji i mierzeniu temperatury uczeń zdejmuje odzież wierzchnią, która jest
przeniesiona do szatni przez pracownika szkoły.
10. W przypadku stwierdzenia podejrzenia u uczestnika zajęć zarażenia się wirusem, zwiększonej
temperatury lub niepokojących objawów w ciągu dnia pracy, uczeń będzie kierowany do
izolatorium (sala nr 3). Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu
o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z wojewódzką stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą
ogólną.
11. Uczeń zostaje w izolatorium do momentu przybycia rodzica/opiekuna oraz odpowiednich służb.
12. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć
go od pracy, odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
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Należy wstrzymać przyjmowanie uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
13. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest
możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje sprzątnięty i zdezynfekowany
15. Kadra szkoły nie pobiera kluczy do pomieszczeń, wszystkie sale w placówce pozostają otwarte.
16. Szkoła będzie działać w systemie rotacyjnego uczestnictwa w zajęciach. O podziale
poszczególnych uczniów i grafiku ich uczestnictwa w zajęciach nauczyciele będą informować
telefonicznie.
17. Liczbę uczestników zajęć określa dyrektor placówki. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć
dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć
i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.
18. Uczniowie podczas zajęć będą rozsadzeni w bezpiecznej dla siebie odległości (z zachowaniem
odstępu 2 m).
19. Opiekunowie-asystenci zobligowani są do pilnowania częstej dezynfekcji i mycia rąk przez
uczniów.
20. Pracownicy nie mogą wykładać telefonów komórkowych ani innych osobistych przedmiotów na
stoły, półki, blaty.
21. Uczniowie oraz pracownicy spożywają jedynie posiłki przywiezione z domów, posiłki spożywane
są w pomieszczeniach, w których przebywają.
22. Używamy jedynie sztućców przywiezionych z domu.
23. Po każdorazowym użyciu toalety pomieszczenie jest dezynfekowane przez pracownika
porządkowego.
24. Po asyście uczniowi w toalecie asystent wymienia wszystkie na środki ochrony osobistej na
nowe.
25. Sale, w których przebywają uczniowie są opróżnione z wszystkich trudnych do dezynfekcji
przedmiotów.
26. Każdego dnia po zakończeniu opieki sale i wszystkie pomieszczenia oraz korytarze, z których
korzystali uczniowie są dezynfekowane i wietrzone.
27. Odbiór ucznia odbywa się przy wejściu do budynku, opiekunowie mają zakaz wchodzenia do
środka.
28. Na teren budynku dziecko nie może wnosić żadnych swoich zabawek, ani zbędnych
przedmiotów.
29. Rodzice są zobowiązani dostarczyć, poza stałymi środkami higieny, środki ochrony osobistej dla
ucznia, tzn. maseczki oraz podkłady jednorazowe do czynności higienicznych.
30. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, maseczki, przyłbice, rękawiczki przez
pracodawcę.
31. Zaleca się codzienną zmianę ubrań.
32. W placówce obowiązuje całkowity zakaz przychodzenia osób postronnych (w tym znajomych,
rodziny kadry i uczestników).
33. Zużyte środki ochrony osobistej umieszczamy w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
34. W pomieszczeniach szkoły umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk,
używania środków ochrony osobistej oraz dezynfekcji pomieszczeń.
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III. Postępowanie przed oraz podczas zajęć rewalidacyjnych:
1. Terapeuci działają według nowych grafików, takich, które umożliwią unikanie kontaktów
z innymi uczniami i zapewnią bezpieczeństwo uczniom, opiekunom i terapeutom.
2. Na zajęcia rewalidacyjne rodzice dowożą ucznia własnym transportem.
3. Na terapię z uczniem przyjeżdża tylko jeden opiekun, który wchodzi do budynku o dokładnie
określonej godzinie.
4. Każdy Rodzic/Opiekun ma obowiązek wypełnić ankietę kwalifikacji pod kątem zagrożenia
zarażeniem wirusem SARS CoV2 przed pierwszorazowym wysłaniem ucznia do szkoły.
5. Każdego kolejnego dnia pobytu ucznia w szkole, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia przy
wejściu ankiety aktualizującej.
6. Wypełnienie ankiety kwalifikacji oraz ankiety aktualizującej jest również obowiązkiem każdego
pracownika wchodzącego na teren szkoły.
7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci
kwarantanną lub izolacją albo mający objawy choroby zakaźnej.
8. Każdy Rodzic/Opiekun ma obowiązek zmierzyć temperaturę sobie i dziecku przed wyjściem ze
swojego domu (dotyczy również pracowników).
9. Jedyne wejście do placówki znajduje się od strony boiska, tzn. Niepublicznej Szkoły
Przysposabiającej do Pracy.
10. Przy wejściu do szkoły uczeń w wyznaczonym miejscu ma obowiązkowo dezynfekowane obuwie
lub koła wózka, odkażane dłonie oraz mierzoną temperaturę ciała przez wyznaczoną osobę.
(konieczne jest pozyskanie pisemnej zgody rodzica na pomiar temperatury, jeżeli rodzic nie
wyrazi zgody na pomiar, uczeń nie będzie dopuszczony do zajęć). Uczeń, którego temperatura
ciała będzie podwyższona będzie musiał wrócić do domu (dotyczy również pracowników).
11. Po dezynfekcji i mierzeniu temperatury uczeń zdejmuje odzież wierzchnią, która jest
przeniesiona do szatni przez pracownika szkoły.
12. W przypadku stwierdzenia podejrzenia u uczestnika zarażenia się wirusem, zwiększonej
temperatury lub niepokojących objawów w ciągu dnia pracy, uczeń będzie kierowany do
izolatorium (sala nr 3) . Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu
o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z wojewódzką stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą
ogólną.
13. Uczeń zostaje w izolatorium do momentu przybycia rodzica/opiekuna oraz odpowiednich służb.
14. W przypadku wystąpienia u terapeuty wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć
go od pracy, odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
Należy wstrzymać przyjmowanie uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
15. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest
możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
16. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje sprzątnięty i zdezynfekowany.
17. Kadra szkoły nie pobiera kluczy do pomieszczeń, wszystkie sale w placówce pozostają otwarte.
18. Gabinet jest dezynfekowany i wietrzony przez terapeutę po każdych zajęciach.
19. Terapeuta zmienia maseczkę, rękawiczki (lub dezynfekuje ręce) po każdym uczestniku. Środki
ochrony osobistej zapewnia pracodawca.
20. Każdy opiekun ma obowiązek mieć maseczkę i rękawiczki.
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21. Na teren budynku dziecko nie może wnosić żadnych swoich zabawek, ani zbędnych
przedmiotów.
22. Łazienki i winda oraz klatka schodowa (głównie poręcze, klamki itp.) dezynfekowane są
regularnie przez pracowników porządkowych .
23. Na zajęcia może przychodzić tylko zdrowe dziecko ze zdrowym opiekunem.
24. Zachowujemy dystans 2 metrów.
25. Należy przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwrócić uwagę, aby kładli szczególny nacisk
na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić
nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
26. Po każdorazowym użyciu toalety pomieszczenie jest dezynfekowane przez pracownika
porządkowego.
27. Sale, w których odbywa się terapia są opróżnione z wszystkich trudnych do dezynfekcji
przedmiotów.
28. Na teren budynku dziecko nie może wnosić żadnych swoich zabawek, ani zbędnych
przedmiotów.
29. Rodzice są zobowiązani dostarczyć, poza stałymi środkami higieny, środki ochrony osobistej dla
ucznia, tzn. maseczki oraz podkłady jednorazowe do czynności higienicznych / do
przeprowadzenia zajęć np. na materacu.
30. Zaleca się codzienną zmianę ubrań.
31. Zużyte środki ochrony osobistej umieszczamy w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
32. W pomieszczeniach szkoły umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk,
używania środków ochrony osobistej oraz dezynfekcji pomieszczeń.
Procedura zgodna z:
Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

