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Zarządzenie $r 1{Y2§2B
§yrektora §Becialneg* §śt*dŁa §zkalno- ll§ychonrawcztgo w §amnicy
z dnia 18 rnaja 2§20 r.
w sprł*:ie urprcuuadzenia procedury beepieczeńEtwa na terenie szka* w okresi* pa*dtmii
k*ronaułirrsa SAR$CoV-3

Na podst*wi*łrt. S8 ugt. 1 pkt 1. 3. § i 7 r:staury a dnia *"4 grudrtia ż*l§ ł,. Pr*tłl* *Śą,iat*w=
{Dz, U. z 2§19 r, p+z, 1148:e zm,} oraz w oparc!* o przepisy
ł li§tawy e d*ią 5 grł;d*ia ?**E r. * r*p*bi*ga*i* *r*ł ewalczanił"ł łąk*ż*fti ch*r*b
zakaź::ych l: lłdaii*atU. a żS19 r. p§a. 3.233 ae lrn.};
l ustawy z dnia 1,4. m*rca 1985 r, o Państr,vaw*j lnspekcji §aniiarnej {Dz"U. z żaL9 r.
poz. 59 ze tr*.};
. rozpcruądze*ia Mirłistra Eduk*cji ftlarodowej i Sp*rtu w sprxwie bezpiecr*ństwa
i higienyw publicznyc1,1 i ni*pulrlicenych szkołach i placówkach {Dz,U, z 2S§3 r"
Nr 6 paz" 59 ee zm.};

.

.

r§zp§rządze*ia Miłistra §dukacji Narodowej z dnia 20 marca ż*2* r, w sprawle
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedłostek
sy§temu oświaty w związku z zapobi*ganłem" przeciwdziaianiem i awa}czar:ie;"r"t C*VlD3.9 iDz,U, poe.43-0ze zm,i;
wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównegc łnspekt*ra §anitarnego,
Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Naradowej z dnia 15 maja ?*żS r.

zarządzam, co łastępuje:

§r,
1. Ninłejsuym wprcu,,adzam:
1} ,.Proc*durę b*zpieczeństwa na t*renie placówki w okresie pandernii karcnawirusa
SARS-CoV*2", sta*§li,fiącą załącznik nr 1 d* zarządeenia;
ż} Ośuriadczenie rodziców stanowiące zatącznik nr 2 do zarządzenia;
3} Deklarację rodziców stanowiącą zaiącznik nr 3 do zarządzenia;
4} Tab*lę pomiaru temperatury dziecka stanowiącą załącznik nr 4 do :areądeenia.

a ktćrej mowa w ust.

pkt 1 obowiązuj*

+.iszystkich prac*wnikćw ł:raz
r**aicćwf*piekunow, których dzieci będą korzystać z *pieki iub rajęć w szk*le"

2, Fracedura,

3-

§z,
podpisania.
Zanądzenie wchodziw życie z dniem
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

Procedura bezpieczeostwa
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w SOSW w Damnicy
§1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura w okresie pandemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników oraz
rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły oraz określa zasady bezpiecznego
funkcjonowania pracowników, rodziców i dzieci uczęszczających do szkoły.
2. W celu zapewnienia bezpieczeostwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Damnicy, a obowiązuje specjalna procedura bezpieczeostwa.
1) za zapewnienie bezpieczeostwa i higienicznych warunków pobytu w szkole, odpowiada
dyrektor szkoły;
2) w szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra Edukacji Narodowej;
3) szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 14.00, z zaznaczeniem, że czas ten może ulec
zmianie za zgodą organu prowadzącego.
4) liczba dzieci uczestniczących w danych zajęciach może wynosid maksymalnie 4 osoby;
5) w pierwszej kolejności z zajęd mogą skorzystad te dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i pierwszeostwo mają dzieci
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziedmi taki sposób aby:
1) zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeostwo zakażenia się;
2) ustalenia działao, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub
chorobą COVID-19;
3) umożliwid rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad
dzieckiem w domu, podjęcie pracy zawodowej.
4. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwośd zakażenia, ale mimo
wszystkich podjętych środków bezpieczeostwa, nie pozwolą w 100% wyeliminowad
ryzyka związanego z zakażeniem.

§2.
Obowiązki dyrektora placówki
1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego.
2. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania
wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji
od rodziców, o liczbie dzieci, które będą uczęszczały do szkoły i zadeklarowanych
godzinach pobytu.
5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania
dziecka lub pracownika.
6. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny.
7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników .
8. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych
w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.
9. Dopilnuje, aby w przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji
rąk.
10. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.
§3.
Obowiązki pracowników
1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest
zobowiązany do jej stosowania.
2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia
zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami
grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym
fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceo.
3. Do szkoły pracownicy, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
4. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
6. Nauczyciele pracują zdalnie realizując kształcenie na odległośd za wyjątkiem:
1) świadczenia opieki nad dziedmi z klas 1-3, które zostały przyprowadzone przez
rodziców
nie
mających
możliwości
pogodzenia
pracy
z
opieką
w domu;
2) prowadzących od 18 maja br. zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rewalidacyjnowychowawcze, zajęcia WWrD dla uczniów/wychowanków zgłoszonych przez
rodziców wg ustalonego harmonogramu;
3) prowadzących od 1 czerwca br. konsultacje dla uczniów klas 4-7 zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
7. Do obowiązków nauczyciela opiekującego się dziedmi w należy w szczególności:

1) wyjaśnianie dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały
wprowadzone;
2) instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia rąk;
3) zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu z boiska;
4) unikanie organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu, na boisku
szkolnym;
5) kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila i innych
komunikatorów;
6) włączanie się po zakooczeniu zajęd opiekuoczych lub przed ich rozpoczęciem
w kształcenie na odległośd;
7) pozostawanie w godzinach pracy placówki do dyspozycji dyrektora.
8. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich
obowiązków należy w szczególności:
1) usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekowad,
jak np. pluszowe zabawki, dywany;
2) wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
3) bieżąca dezynfekcja toalet po każdym użyciu;
4) wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;
5) dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręcze, klamki, włączniki światła,
uchwyty i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł;
6) dokonywanie pomiaru temperatury dzieciom przy wejściu i wyjściu ze szkoły;
7) odizolowanie dziecka do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia
zakażenia
koronawirusem
lub
choroby
COVID-19.
§5.
Obowiązki rodziców
Do obowiązków rodziców należy w szczególności:
1) zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka
do oddziału;
2) przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-mail informacji o stanie zdrowia dziecka,
które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do placówki;
3) nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji;
4) zapewniają dziecku, które ukooczyło 4 lata indywidualną osłonę ust i nosa w drodze
do i ze szkoły;
5) przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów
chorobowych;
6) zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły,
a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostanie w domu.
7) regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa
i ust.

8) zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania;
9) informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
10) niezwłoczne odbieranie telefonów z szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli
zaistnieje taka koniecznośd.
§6.
Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte
w godz. 7.00 – 14.00.
2. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceo GIS, gdzie minimalna
powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m2.
3. Rodzic jest zobowiązany zadeklarowad przyprowadzenie dziecka do szkoły wychowawcy
co najmniej na dzieo wcześniej do godziny 1000.
4. W przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci na dany dzieo,
wychowawca informuje rodzica o braku miejsc.
5. Wychowawca każdego dnia do 12.00 informuje dyrektora o ilości zgłoszonych dzieci.
6. W przypadku zgromadzenia się kilkorga dzieci – rodzic czeka z dzieckiem przed
budynkiem szkoły z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach
co najmniej 2 m oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa. Dziecko, które
ukooczyło 4 lata również ma założoną maseczkę.
7. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko (rodzic lub osoba upoważniona
pozostaje w wydzielonej przy wejściu do szkoły i oddziału przedszkolnego strefie).
8. Rodzic lub osoba upoważniona odprowadza dziecko do drzwi wejściowych do oddziału
przedszkolnego nie później niż do godz. 815.
9. Dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły (między pracownikiem a rodzicem musi
byd zachowana odległośd co najmniej 2 metrów z zastosowaniem środków ochronnych
(maseczka, rękawiczki jednorazowe).
10. Po przejęciu dziecka nauczyciel mierzy mu temperaturę.
11. Szkoła nie organizuje wyjśd poza jej teren.
12. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z biska szkolnego.
13. Na boisku może przebywad jedna grupa dzieci- do 4 osób.

§7.
Higiena i dezynfekcja pomieszczeo i powierzchni oraz innych przedmiotów
1. Należy regularnie myd ręce wodą z mydłem oraz dopilnowad, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z boiska
i po skorzystaniu z toalety.
2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików,
oparcia krzesełek i siedziska, włączniki.
3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegad zaleceo producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeo, przedmiotów, tak aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4. Personel opiekujący się dziedmi i pozostali pracownicy obsługi powinni byd zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej .
5. Pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku dzieci należy czyścid w dwóch etapach:
1) w etapie pierwszym każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścid, powierzchnię zabawki
przemyd ciepłą wodą z dodatkiem mydła i zwracaniem uwagi na trudno dostępne
miejsca;
2) w etapie drugim zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym
dla dzieci
– co najmniej raz dziennie.
6. Plastelinę, ciastolinę, itp. wymieniad zgodnie z zaleceniami producenta a inne przedmioty
używane przez dzieci (kredki, nożyczki, itp.) spryskad co najmniej raz dziennie płynem
do dezynfekcji.
§8.
Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
1. W przypadku gdy u dziecka, stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy
charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
1) pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub i dodatkowo
w maseczkę oraz rękawiczki i odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia
wskazanego przez dyrektora pozostając z dzieckiem i starając się utrzymad minimum
2 m odległości.
2) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz rodziców;
3) dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną a w razie złego
stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb;
2. Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące się
dusznością, kaszlem, gorączką:
1) zgłasza fakt dyrektorowi, bezpośredniemu przełożonemu lub innemu pracownikowi
szkoły;
2) bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora
lub pozostaje na miejscu zachowując podstawowe środki bezpieczeostwa;
3) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym
o zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 999 lub 112
i stosuje się do instrukcji tych służb.
3. Dyrektor sporządza listę osób, które miały stycznośd z podejrzaną o zakażenie osobą
i zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceo Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz służb medycznych.
4. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób
zapewniający bezpieczeostwo, w tym konkretnym przypadku polegające na:
1) dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie;
2) wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywad pracę
w takiej formie do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową
Stację Sanitarno- Epidemiologiczną;
3) wydaniu polecenia pracownikom wykorzystania zaległego urlopu.

§9.
Zasady bezpiecznego wydawania posiłków
1. W szkole nie zapewnia się uczniom/wychowankom posiłków w trakcie pobytu.
2. W przypadku liczby uczniów powyżej 20 osób dopuszcza się możliwośd organizacji
dożywiania (obiad) na wcześniej ustalonych zasadach.
§10.
Postanowienia koocowe
1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą byd wprowadzone w trybie w jakim
zostały wprowadzone.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moja/mój córka/syn:

…………………………………………………………………………………………………………………………

1. Nie miała/Nie miał kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19
oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie,
nie przejawia widocznych oznak choroby.
2. Stan zdrowia dziecka jest dobry i nie przejawia żadnych oznak chorobowych np.:
podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle
mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy.
3. Dziecko nie jest/jest uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. Jestem świadoma/świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka
do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy w aktualnej sytuacji
epidemiologicznej.
2. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę wnosiła/wnosił skarg,
zażaleo, pretensji do dyrektora oraz organu prowadzącego będąc całkowicie
świadoma/świadomy zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji
w kraju.
3. Zostałam/Zostałem poinformowana/poinformowany o ryzyku, na jakie jest narażone
zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:
1) mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeo sanitarnych i wdrożonych wszelkich
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojśd
do zakażenia COVID-19;
2) w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców
lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający
w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie
przechodzą 14 dniową kwarantannę;
3) w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka lub osoby z kadry
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym
wcześniej izolatorium wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej
i niezwłocznie zostanę o tym powiadomiona/powiadomiony oraz powiadomione
zostaną stosowne służby i organy;
4) zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o możliwości pozostania
z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuoczego
na dziecko do dnia 14 czerwca br.

………………………………………………………………………………..…………….
(czytelny podpis matki/ojca)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/2020 z dnia 25 maja 2020 r.
Damnica, dn. …………………………………………..…………
………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………..……………………………
(Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodziców)

DEKLARACJA RODZICA
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
⎕ Zapoznałam/łem się z treścią „Procedury bezpieczeostwa w okresie pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w
Damnicy”.

⎕ Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeostwa
i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania
do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu,
podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka
z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
w czasie pobytu w placówce.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki
i będzie mogło do niej wrócid po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

⎕ Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym przy
wejściu dziecka do szkoły oraz razie zaobserwowania u dziecka niepokojących
objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole.

⎕ Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim
najbliższym otoczeniu.

………………………………………………………………………………..…………….
(czytelny podpis matki/ojca)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 30/19/20 z dnia 18 maja 2020 r.
Tabela pomiaru temperatury przy wejściu do szkoły
Lp.

Data

Nazwisko i imię dziecka

Grupa/Klasa

Temperatura
dziecka

Czytelny podpis rodzica

Podpis pracownika
dokonującego pomiaru

