
Procedura mycia i dezynfekcji obowiązująca w gabinecie rewalidacji 

"Hydromasaż, odnowa biologiczna" 

 

W związku z przeciwdziałaniem, zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19 wszystkie 

sprzęty znajdujące się w gabinecie wymagają podwójnego etapu dezynfekcji. 

Etap 1. Mycie, czyszczenie. 

 każdą powierzchnię używanego sprzętu należy przemyć ciepłą wodą z dodatkiem 

szarego mydła 

 trudno dostępne miejsca, takie jak rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie 

należy czyścić szczoteczką 

Etap 2. Dezynfekcja 

 wykorzystywane sprzęty należy zdezynfekować zarejestrowanym, nietoksycznym 

środkiem dla dzieci ( środek utleniający 1:100 lub chusteczką dezynfekującą nasączoną 

70% alkoholem) 

 środki dezynfekujące należy używać zgodnie z zaleceniami producenta 

 po dezynfekcji należy wywietrzyć gabinet  

W celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusów wszystkie możliwe sprzęty: fotel 

masujący, kozetka oraz mata masująca zabezpieczane są jednorazowymi podkładami 

wymienianymi po każdym użyciu. 

Przebieg zajęć: 

1. Zajęcia w gabinecie odbywają się  w wymiarze 60 minut na poszczególne dzieci. 

2. Po zakończonym zabiegu mycie i dezynfekowanie przedmiotów używanych podczas zajęć. 

3. Wietrzenie gabinetu. 

 

Z ZABIEGÓW MOGĄ KORZYSTAĆ TYLKO ZDROWE DZIECI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19  

w czasie zajęć rehabilitacji w roku szkolnym 2020/2021. 

 

1. Uczniowie/ dzieci powyżej 6 roku życia bezpośrednio po wejściu do gabinetu 

dezynfekują ręce. 

2. Dzieci poniżej 6 roku życia bezpośrednio przed wejściem  do gabinetu myją ręce. 

3.  Rodzic odprowadzający dzieci na terapię zobowiązany jest nosić maseczkę ochronną 

zasłaniającą  nos oraz usta. 

4. Dziecko nie ma obowiązku nosić maseczki ochronnej. 

5. Dziecko z objawami kaszlu, kataru i podwyższonej temperatury nie może uczestniczyć 

w zajęciach terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia zajęć). 

6. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po 

sali bez koniecznej potrzeby.  

7. Zastrzega się wykorzystywanie ograniczonej ilości sprzętu sportowego. 

8. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach lub odkłada je w wydzielony pojemnik( w celu ich 

dezynfekcji przez obsługę Ośrodka) . 

9. Po zakończonych zajęciach nauczyciel/terapeuta wietrzy salę. 

10. W miarę możliwości zachowany zostanie 1,5 metrowy odstęp terapeuty od 

ucznia/dziecka. 

11. Po zakończeniu zajęć uczniowie/ dzieci powyżej 6 roku  życia dezynfekują ręce. 

12. Po zakończeniu zajęć uczniowie/ dzieci poniżej 6 roku  życia myją  ręce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych w klasie piątej 

Szkoły Podstawowej  

 

1. Zajęcia rewalidacyjne  odbywać się będą w grupie uczniów klasy 5 SP w Sali nr 4 na parterze 

placówki. 

2. Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej i stałej sali. 

3. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

4. Odległości pomiędzy stanowiskami dla ucznia i specjalisty powinny wynosić min. 1,5m. 

5. W sali, w której będą prowadzone zajęcia, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, 

których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki) 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. 

7. Uczeń nie powinien przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniem a 

prowadzącym zajęcia. 

9. W czasie przerwy uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

.Należy dopilnować, aby zachowywali bezpieczny odstęp od innych osób. 

10. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów z zajęć rewalidacyjnych 

mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich 

rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry. 

12. W zajęciach rewalidacyjnych mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów 

sugerujących chorobę zakaźną. 

13. Uczniowie na zajęcia rewalidacyjne będą przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. 

Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno 

przyprowadzać dziecka do placówki. 

14. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w 

wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY FUNKCJONOWANIA 

 BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

na czas trwania pandemii COVID-19 

 

     

 Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania 

zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.  

 

1. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust podczas   pobytu w bibliotece. 

2. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej 

liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece 

szkolnej.  

3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(minimum 1,5 m).  

4. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). 

5. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. 

klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.  

5. Po każdorazowym skorzystaniu przez ucznia lub nauczyciela z komputera, sprzęt jest 

dezynfekowany.  

6. Książki można zamówić poprzez wysłanie wiadomości przez dziennik elektroniczny. 

Informacja o terminie odbioru książki zostanie przesłana                    w informacji zwrotnej.  

7. Uczniowie przebywający w bibliotece korzystają wyłącznie z własnych długopisów, kredek 

i innych przyborów.  

8. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym 

leżały książki. 

9. Przyjęte materiały biblioteczne zostają odłożone na wydzielone półki. Odizolowane 

egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu 

zakończenia kwarantanny – 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. 

10. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród 

pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i 

wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

PODCZAS ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ 

OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

 

 

1. Podczas zajęć nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa zarówno przez prowadzącego, jak i 

uczniów. 

2. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są zachować między sobą bezpieczną 

odległość (minimum 1,5 m). 

3. Sale będą wietrzone podczas przerw oraz, w razie potrzeby, w trakcie zajęć. 

4. Uczeń zobowiązany jest przynosić ze sobą swoje przybory, zeszyty i inne materiały 

wskazane wcześniej przez nauczyciela. 

5. Należy dbać o higienę rąk uczestników – częste i właściwe mycie lub spryskiwanie środkiem 

dezynfekującym.  

6. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a 

następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć  lub zdezynfekować ręce. 

7. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie nawzajem przyborów i materiałów plastycznych.  

8. Wszystkie przybory udostępnione uczniom przez nauczyciela zostaną zdezynfekowane 

przed i po ich użyciu (poza przedmiotami wykonanymi z papieru). 

9. Po każdych zajęciach, powierzchnie dotykowe - stoły, krzesła, klamki będą dezynfekowane 

zalecanymi preparatami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

PRACY PSYCHOLOGA  

w okresie epidemii COVID-19 

 

1. Psycholog zobowiązany jest do oceny ryzyka w oparciu o wiedzę i doświadczenie 

wynikające ze pracy w SOSW, procedur w nim obowiązujących oraz wiedzę 

dostarczaną z pewnych i sprawdzonych źródeł takich jak: Komunikaty Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Komunikaty Ministerstwa Zdrowia, Komunikaty Ministerstwa 

Edukacji, Komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

2. Psycholog zobowiązany są do przeprowadzenia diagnozy oraz oddziaływań 

terapeutycznych ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego COVID-19. Każde obawy i wątpliwości dotyczące stanu zdrowia 

wychowanków powinny być odnotowane w dokumentacji dziecka i zgłoszone 

pielęgniarce szkolnej. 

3. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do budynku obowiązkowo należy umyć 

ręce wodą z mydłem i zdezynfekować płynem do dezynfekcji. 

4. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu psycholog  dezynfekuje swoje stanowisko 

pracy. 

5. Po każdym kontakcie z klientem  należy wywietrzyć gabinet. W miarę możliwości 

należy wietrzyć gabinety 1 x na godzinę. 

6. W trakcie diagnozy/terapii dzieci korzystają ze swoich przyborów piśmienniczych.                   

W innych przypadku używane przez dziecko podczas diagnozy długopisy / ołówki / 

kredki, muszą być odłożone do odpowiedniego pojemnika i zdezynfekowane. 

7. W trakcie zajęć wykorzystywane są jedynie niezbędne zabawki, pomoce dydaktyczne, 

materiały diagnostyczne. Po każdych zajęciach należy zadbać o przeprowadzanie ich 

dezynfekcji.  

8. Psycholog w trakcie pracy stara się zachować maksymalny możliwy do 

przeprowadzenia diagnozy i oddziaływań terapeutycznych  dystans  (minimum 1,5 

metra). 

9. Należy unikać grupowania klientów w gabinecie, przestrzegać indywidualnego 

podejścia do wychowanka/opiekunów  w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko 

zakażenia. 

10. Przed każdymi zajęciami należy umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie 

alkoholu (min. 60%). 

11. Udział rodzica/opiekuna w zajęciach  możliwy jest w wyjątkowych sytuacjach pod 

warunkiem, że rodzic/prawny opiekun znajduje się w odległości minimum 2 m od 

psychologa  i dziecka (obowiązkowo w maseczce zakrywającej usta i nos). 

12. W miarę możliwości, niezbędne kontakty z rodzicami, przedstawicielami instytucji 

powinny odbywać się mailowo/ telefonicznie /z wykorzystaniem komunikatorów 

elektronicznych.   

13. W przypadku zaobserwowania u siebie lub u klienta objawów choroby COVID19 

psycholog ma obowiązek przerwać pracę i ograniczając kontakt bezpośredni 

poinformować o tym dyrektora i pielęgniarkę szkolną. Należy o tym fakcie również 

poinformować Inspekcję Sanitarną telefonicznie i ustalić dalsze postępowanie. 

 

 

 

 



Procedura bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego  

w okresie epidemii COVID-19 

1. Na zajęcia wychowania fizycznego uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub  w izolacji w warunkach domowych.  

2. Wychowankowie wchodzący do Salki gimnastycznej zobowiązani są do  dezynfekcji 

rąk  (dezynfekcji rąk dokonuje nauczyciel) 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, 

należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

4. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na otwartej 

przestrzeni. 

5. Przybory do ćwiczeń, wykorzystane podczas ćwiczeń należ zdezynfekować po 

zakończeniu każdych zajęć. 

6. W Sali gimnastycznej podłoga, parapety, drabinki, kontakty powinny być przemyte 

środkiem dezynfekującym po każdy dniu zajęć. 

7. Jednorazowo z szatni może korzystać jeden uczeń, kolejność przebierania się w stroje 

sportowe wyznacza nauczyciel.  

8. Jeżeli nauczyciel wychowania fizycznego zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 

zobligowany jest odizolować  ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

 

 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  Dz.U. 2020 poz. 1386 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia  11 marca 2020 

r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań  

w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 

493 z dnia 20 marca 2020 r. 

 

 

 

 

 



Podczas wyjść poza teren Szkoły- 

Orlika, boisko sportowe, basen, park, las, ścieżki greenvelo i inne 

w okresie epidemii COVID-19 

1. Uczniowie przechodzą na obiekty sportowe pod opieką nauczyciela w zorganizowanej 

grupie z zachowaniem dystansu i wszelkich środków ostrożności. 

2. Przed wyjściem ze szkoły i po powrocie do niej uczniowie i nauczyciel myją i 

dezynfekują ręce. 

3. Podczas zajęć na powietrzu uczestniczą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub  w izolacji w warunkach domowych.  

4. Wyjścia poza teren szkoły organizowane są w celu zapewnienia bezpieczniejszych 

warunków podczas ćwiczeń( ograniczona przestrzeń na sli gimnastycznej) 

5. Sprzęt wykorzystany na zajęciach w otwartej przestrzeni jest uprzednio 

zdezynfekowany. 

6. Przybory do ćwiczeń, wykorzystane podczas zajęć należy zdezynfekować po 

zakończeniu każdych zajęć. 

7. W celu zmiany obuwia i pobrania odzieży wierzchniej ( przed wyjściem i po powrocie 

do szkoły) jednorazowo w szatni może przebywać jeden uczeń, kolejność przebierania 

się w stroje sportowe wyznacza nauczyciel.  

8. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zobligowany jest odizolować  

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  Dz.U. 2020 poz. 1386 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia  11 marca 2020 

r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań  

w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 

493 z dnia 20 marca 2020 r. 

 

 

 

 

 



Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w związku z epidemią wirusem SARS-CoV-2  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie 

 

PROCEDURA DOSTAWA I PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW 

 

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz Rozporządzenie MEN z dn. 11 

marca 2020 r. (ze zmianami) wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia 

i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno 

Wychowawczego w Braniewie. Niniejsza procedura dotyczy dostawy, przygotowywania i 

podawania posiłków.  

 

I  Dostarczane posiłków oraz półproduktów do placówki  

 

1) Przed spodziewaną godziną dostarczenia towarów przez dostawcę personel odbierający 

towary powinien dokładnie umyć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdująca się przy 

umywalkach. Należy także dokładnie zdezynfekować blaty lub umyć wodą z detergentem.  

2) Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie towaru od dostawcy zobowiązana jest do oceny 

wizualnej stanu zdrowia dostawcy.\ 

3) Osoba przyjmująca towar zobowiązana jest do zachowania środków bezpieczeństwa, przede 

wszystkim do stosowania rękawiczek ochronnych i osłony ust i nosa.  

4) Posiłki należy przyjmować tylko w wyznaczonym do tego miejscu, które należy 

odpowiednio oznaczyć przy pomocy tablic informacyjnych oraz taśm bhp. Należy zachowywać 

bezpieczną odległość 2 m od dostawcy. Dostawca powinien umieścić dostarczone produkty w 

wyznaczonej przez nas strefie.  

5) Osoba odpowiedzialna za przyjęcie towaru ma obowiązek skontrolować zgodność z 

zamówieniem (rodzaj, ilość, jakość), stan higieniczno-sanitarny opakowań (uszkodzenia 

opakowań, obce zapachy, widoczne zanieczyszczenia, wilgoć, pleśń, obecność szkodników 

bądź ich ślady), ocenić warunki transportu (czystość, czas, sposób wyładowania) oraz 

temperaturę dostarczonych potraw. Przyjęcie towaru można zakończyć dopiero w momencie 

stwierdzenia braku nieprawidłowości 

6) Po opuszczeniu przez dostawcę punktu odbioru towarów należy dokładnie zdezynfekować 

wszystkie powierzchnie płaskie, klamki itp. przy użyciu środka na bazie alkoholu etylowego 

minimum 70 %. W przypadku dostarczania produktów do placówki przez pracowników 

powinni oni podczas zakupów stosować się do wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego oraz wytycznych dotyczących zakupów poszczególnych sklepów, a także 

zachować podstawowe środki bezpieczeństwa, przede wszystkim używać rękawiczek 

ochronnych i stosować osłony ust i nosa.  

 

 

 

 



II Przygotowanie posiłków 

 

1) Podczas przygotowywania posiłków należy spełnić warunki wymagane przepisami prawa 

odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.  

2) Do pracy powinny przystąpić jedynie osoby zdrowe niewykazujące żadnych objawów 

chorobowych. Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe powinny zostać odsunięte 

od pracy. 

3) Pracownicy działu kuchni nie powinni mieć bezpośredniego kontaktu z pozostałym 

personelem placówki, ani podopiecznymi (wyjątek stanowi osoba wydająca posiłki).  

4) Podczas przygotowania posiłków pracownicy powinni być wyposażeni w podstawową 

odzież ochronną, rękawiczki ochronne, a także osłony ust, nosa.  

5) Pracownicy muszą myć ręce:  

 *Przed rozpoczęciem pracy; 

  Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

 spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;   

*Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 

  Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 

  Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 

  Po skorzystaniu z toalety; 

  Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa 

;  Po jedzeniu, piciu, lub paleniu; 

  Po kontakcie z pieniędzmi; 

 

III Podawanie posiłku podopiecznym  

 

1 Wydawanie posiłków na sali jadalnej  

1) Należy zaplanować godziny wydawania posiłków, tak aby na jadalni znajdowała się jedna 

grupa opiekuńczo wychowawcza, aby podopieczni nie mieszali się między sobą.  

2) Podczas wydawania potraw dzieciom, należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i 

bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania powstania zanieczyszczeń na tym etapie. 

 3) Po opuszczeniu jadalni przez każdą grupę należy umyć i zdezynfekować powierzchnie 

płaskie, stoły, klamki, krzesła, podłogę, itp. a pomieszczenie dokładnie przewietrzyć. 

 4) W przypadku, gdy niemożliwe jest, aby na jadalni przebywała tylko jedna grupa, należy 

zachowywać maksymalny dystans pomiędzy podopiecznymi z poszczególnych grup. 

Podopiecznych należy usadzać w odstępie 2 metrów. Wszyscy podopieczni przed wejściem na 

jadalnię powinni pod nadzorem opiekuna dokładnie umyć ręce zgodnie z instrukcją znajdująca 

się przy umywalkach. 

 

IV Zasady bezpieczeństwa po spożyciu posiłku przez dzieci.  

Naczynia wielorazowe i sztućce należy myć w zmywarce w temperaturze minimum 60 °C z 

detergentem. Po zakończeniu spożywania posiłków przez podopiecznych, przez każdą grupę 

opiekuńczo –wychowawczą. należy umyć i zdezynfekować wszystkie powierzchnie płaskie, 

stoły, klamki, krzesła, podłogę, itp, a pomieszczenie dokładnie przewietrzyć. 



Procedura organizacji opieki w grupach opiekuńczo-wychowawczych  

(zwanych dalej internatem)  

w okresie pandemii wirusa COVID-19 

 

( na podstawie wytycznych z dnia 15.05.2020r. wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Państwową Inspekcję Sanitarną) 

 

I. Zasady dla rodziców/opiekunów prawnych 

 Rodzicu, 

1. Zanim zdecydujesz o pobycie dziecka w placówce, zapoznaj się z Regulaminem na czas 

trwania pandemii COVID-19 obowiązującym w internacie. 

2. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli miało bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną                             

o zakażenie lub przebywało w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji.  

3. Przekaż kierownikowi internatu/wychowawcy informacje o ewentualnym pobycie dziecka 

poza powiatem braniewskim, na weselach lub innych imprezach lub uroczystościach w okresie 

ostatnich 14 dni poprzedzających każdorazowe zakwaterowanie w internacie.  

4. Upewnij się, czy wychowawca posiada Twoje aktualne dane do kontaktu (nr telefonu). 

5. Odbierz niezwłocznie dziecko z internatu na żądanie wychowawcy/kierownika 

internatu/pielęgniarki szkolnej, jeżeli wystąpią u niego niepokojące objawy chorobowe. 

6. Zaopatrz dziecko w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe do ewentualnego 

użytku.  

7. W sprawach ważnych kontaktuj się z wychowawcą pod znany Ci numerem telefonu                                      

lub pod nr tel. Sekretariatu Ośrodka: 55 620 83 00. 

8. W razie potrzeby osobistego kontaktu z kierownikiem internatu lub wychowawcą, 

telefonicznie umów spotkanie. W trakcie spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz 

zachowanie dystansu społecznego (1,5 m).  

9. Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa.  

10. Dopilnuj, aby dziecko zabrało niezbędne rzeczy do internatu na czas do 5 dni i zabrało je 

ze sobą przy wykwaterowaniu. 

 

II. Zasady dla wychowanków 

Wychowanku, 

1. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. Zostań                      

w domu jeżeli miałeś bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub przebywającą                    

w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji. 

2. Zgłoś wychowawcy każdy ewentualny kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zakażenie 

koronawirusem lub jeśli poczujesz się źle i zaobserwujesz u siebie objawy infekcji podczas 

pobytu w internacie. Zgłoś też, że w ostatnim czasie brałeś udział w imprezach lub 

uroczystościach, na których było dużo osób lub wyjeżdżałeś daleko poza miejsce zamieszkania. 

3. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas 

obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad oraz stosuj się do poleceń 

wychowawcy. 



4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Stosuj                       

w razie konieczności środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i 

często myj/dezynfekuj ręce.  

5. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W 

przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie,  ewentualnie „przybij żółwika”, 

zachowaj odległość od rozmówcy - rekomendowany dystans to min. dwa kroki. 

6. Możesz nosić osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku. 

7. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą 

chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyj ręce.  

8. Nie wkładaj palców do nosa. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa 

i oczu. 

9. Zadbaj o czystości rąk – często myj je wodą z mydłem lub dezynfekuj (jeśli dłonie nie są w 

sposób widoczny zanieczyszczone). Ale pamiętaj! Noszenie rękawiczek nie może zastępować 

mycia rąk. 

10. Używaj jedynie swoich przyborów szkolnych, toaletowych i innych akcesoriów. 

11. Zabierz ze sobą do domu wszystkie swoje ubrania i ręczniki. 

12. Zachowaj zasady ostrożności podczas jedzenia poza stołówką,  w pokojach używaj 

wyłącznie własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów. Nie pozwalaj aby 

kolega/koleżanka korzystała z Twojego kubka, miski, łyżki itp. 

13. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Często wietrz swój 

pokój. 

14. Pamiętaj, że w trakcie trwania pandemii: 

 sale do nauki własnej mogą być nieudostępniane a uczył się będziesz przeważnie w swoim 

pokoju, 

  w trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody) obowiązuje 

ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem), 

 w internacie obowiązuje zakaz odwiedzin (zakaz przebywania osób z zewnątrz), 

 każde wyjście i powrót do grupy wychowawczej należy niezwłocznie zgłosić 

wychowawcy, 

 wyjścia z internatu należy ograniczyć do minimum, 

 należy unikać zgromadzeń w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania i stosować w 

nich środki ochrony osobistej z zachowaniem dystansu społecznego. 

 

III. Zasady dla wychowawcy 

Wychowawco, 

1. Przychodź do pracy zdrowy. Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub 

podejrzaną o tę chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam 

podlegasz tym obowiązkom – nie przychodź do pracy i poinformuj o tym. 

2. Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myj ręce 

bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuj je dostępnym płynem do dezynfekcji, 

zachowaj odległość min. 1,5 m od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuj 

środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami 

oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby. 



3. Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie i 

wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone. 

4. Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego 

użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 

1,5 m. 

5. Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we 

wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich 

uzupełniania. 

6. Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony 

osobistej podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu. 

7. Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania                        

w internacie. 

8. Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków. 

9. W przypadku złego samopoczucia wychowanków stosuj zasady postępowania w przypadku 

podejrzenia zakażenia COVID-19, w szczególności izoluj wychowanków i niezwłocznie 

zawiadom rodziców. 

10. Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie 

koronawirusa (SARS-CoV-2),  w tym zasady bezpiecznego postępowania. 

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej. 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce.  

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Uczniowie w razie potrzeby korzystają z własnych przyborów szkolnych, słuchawek i nie 

wymieniają się nimi.  

4. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, 

pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka 

dezynfekcyjnego. 

5. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza.   

6. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura bezpieczeństwa, 

  dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 

 wśród uczniów w trakcie prowadzonych zajęć hipoterapii 

 

§ Postanowienia ogólne 

1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne obowiązujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

Wychowawczym, związane zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID  - 19 i w oparciu 

o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji 

Narodowej. 

 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, wśród uczniów SOSW, w trakcie prowadzonych zajęć rewalidacyjnych o spec. 

Hipoterapia. 

 

§ Sposób organizowania zajęć  

1. Zajęcia hipoterapii w roku szkolnym 2020/2021 w większości prowadzone będą na 

świeżym powietrzu. W momencie niesprzyjających warunków atmosferycznych, zajęcia 

będą prowadzone pod zadaszeniem. 

2. Zajęcia przeprowadzane są indywidualnie. W zajęciach hipoterapii  bierze udział 

nauczyciel/terapeuta hipoterapii , dziecko i osoba prowadząca konia.  

3. Osoba prowadząca konia znajduje się w odległości od terapeuty i dziecka co najmniej 1,5 

m odstępie.  Osoba prowadząca konia ma obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz obowiązek 

noszenia jednorazowych rękawiczek.   

4. W czasie pandemii wyklucza się korzystanie z dodatkowych przyrządów służących celom 

hipoterapii. Jedynym dostępnym przyrządem będzie "pas terapeutyczny" w ilości  dwóch 

sztuk, wymienny po każdej sesji zajęć, dezynfekowany przez osobę prowadzącą konia w 

trakcie skończonej sesji, odkładany na czas dezynfekcji na 30 min do kolejnych zajęć.  

5. Specyfika prowadzonych zajęć wyklucza zachowanie bezpiecznej odległości między 

terapeutą a dzieckiem z uwagi na kwestie bezpieczeństwa wynikające z asekuracji dziecka. 

6. Uczestnik zajęć, przed wyjściem z Ośrodka obowiązkowo dezynfekuje dłonie i nakłada 

jednorazowe rękawiczki. Ręce dziecko ponownie dezynfekuje po powrocie z zajęć do 

Ośrodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród 

uczniów w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych 

 

Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 4 maja 2020 r. 

 

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników.  

 

1. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak 

i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

2. Dzieci powyżej 6 roku życia,  uczestniczące w zajęciach , bezpośrednio po wejściu do 

sali / gabinetu dezynfekują ręce.  

3.  Dzieci poniżej 6 roku życia,  uczestniczące w zajęciach , bezpośrednio po wejściu  do 

sali / gabinetu lub tuż przed , myją ręce pod opieką terapeuty.   

4. Dzieci w sali/gabinecie,  zajmują  miejsca wyznaczone przez terapeutę 

5. Dzieci samowolnie nie dotykają przedmiotów, pomocy, zabawek znajdujących sie w 

pomieszczeniu w którym odbywają sie zajęcia. Używają przedmiotów wyznaczonych 

przez terapeutę 

6.Dzieci nie przemieszczają sie bez potrzeby po sali/gabinecie , robią to na polecenie 

terapeuty  

7.Po zakończonych zajęciach terapeuta wietrzy salę  

8. Po zakończonych zajęciach terapeuta przeprowadza dezynfekcje pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach lub odkłada je na bok, w wydzielone miejsce, w celu 

późniejszej dezynfekcji przez pracownika Ośrodka   

9.Po zakończonych zajęciach, dzieci poniżej 6 roku życia dezynfekują ręce , a powyżej 6 

roku życia , myją . Czynności te odbywają sie pod nadzorem terapeuty   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizacja pracy świetlicy szkolnej  w okresie epidemii COVID-19 

1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  w 

izolacji w warunkach domowych.  

2. Wychowankowie wchodzący do świetlicy zobowiązani są do  dezynfekcji rąk  (dezynfekcji 

rąk dokonuje wychowawca świetlicy) 

3. Uczniowie   posiadają wyłącznie swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z 

innymi uczniami 

4.  Wychowankowie przynoszą do świetlicy  tylko niezbędne rzeczy ( zabawki itd. zostają w 

domu) 

5. Osoby odbierające wychowanków muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny 

zachować wszelkie środki ostrożności (m.in. stosować środki ochronne:  osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk, zachować dystans od pracownika szkoły, kolejnego opiekuna z dzieckiem 

min 1,5 m. 

6. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zobligowany jest odizolować  

ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły. 

 

Podstawa prawna:  

 Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  Dz.U. 2020 poz. 1386 z 

dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia  11 marca 2020 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań  

w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20 

marca 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych  

i specjalistycznych (logopedia, hortiterpia, terapia pedagogiczna, wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, TSR, play attention, arteterapia) 

 

 

1. Uczniowie/dzieci powyżej 6 roku życia bezpośrednio po wejściu do sali / gabinetu 

dezynfekują ręce. 

2. Dzieci poniżej 6 roku życia bezpośrednio przed wejściem do sali/ gabinetu pod opieką 

nauczyciela/terapeuty myją ręce w najbliższej łazience (dotyczy sal/gabinetów bez 

bieżącej wody). 

3. Dzieci poniżej 6 roku życia bezpośrednio po wejściu do sali/ gabinetu myją ręce 

(dotyczy sal/gabinetów z bieżącą wodą). 

4. Uczniowie/dzieci zajmują miejsce wyznaczone przez nauczyciela/terapeutę. Nie 

chodzą po sali bez koniecznej potrzeby. Na polecenie  nauczyciela/terapeuty 

uczeń/dziecko zmienia miejsce pracy. 

5. Po zakończonych zajęciach nauczyciel/terapeuta wietrzy salę.  

6. Po zakończonych zajęciach nauczyciel/terapeuta przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach lub odkłada je w wydzielony pojemnik (w celu ich 

dezynfekcji przez obsługę Ośrodka).  

7. Przed wyjściem z sali/gabinetu uczniowie/dzieci powyżej 6 roku życia dezynfekują 

ręce. 

8. Po zakończeniu zajęć dzieci poniżej 6 roku życia  pod opieką nauczyciela/terapeuty 

myją ręce w najbliższej łazience (dotyczy sal/gabinetów bez bieżącej wody). 

9. Po zakończeniu zajęć dzieci poniżej 6 roku życia  myją ręce (dotyczy sal/gabinetów z 

bieżącą wodą). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Ośrodka 

 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO. 

 

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

1. Do szkoly rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, 

biegunka. 

2. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi. 

3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze 

dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być 

uprane i zdezynfekowane w domu. 

4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans 

społeczny dwóch metrów. 

6. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoly może wchodzić na teren 

placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic  

z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem.  

7. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej 

zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek 

jednorazowych. 

8. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego 

znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki oraz 

przekazać wypełnione formularze ( formularz 1 i 2 w załączeniu). 

9. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych  

z materiałów pluszowych lub tkanin. 

10. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

11. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje                     

w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania 

maseczki. 

12. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

13.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga rodzic 

lub pracownik jeżeli jest taka potrzeba. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób 

trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone  do niezbędnego minimum. 

14.  Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

15. W sytuacji, gdy pielęgniarka lub pracownik, zauważy, że dziecko przyprowadzone 

przez rodzica/opiekuna ma objawy chorobowe sugerujace chorobę zakaźną, może 

podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia. 



 

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę 

zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, 

powinien użyć płynu dezynfekującego. 

2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go 

przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, 

zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami 

oczekującymi na odbiór dziecka. 

3. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                     

i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed 

opuszczeniem sali myje ręce. 

4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do 

oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły. 

5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony 

pracownik placówki. 

6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia 

głównego w celu opuszczenia szkoły.  



 

 

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej  

 

 

1. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy 

warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, 

kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca 

świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu 

usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie 

wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący 

zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia 

w godzinnych odstępach czasowych. 

4. Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali 

lekcyjnej. 

5. Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów. 

6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po 

wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego 

powietrza. 

7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania 

przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty 

i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić 

i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły. 

8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel 

ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego 

nauczyciela lub pomoc nauczyciela/woźną. 

9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

10. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do 

polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra 

odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od 

dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących 

zasad dystansu społecznego.   

11. Opiekunowie przebywający w jednej Sali powinni zachować dystans społeczny między sobą 

w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m. 

12. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach 

w stałych miejscach określonych podpisanym krzesełkiem i pudełkiem na używane przez 

dziecko zabawki/pomoce. 



13. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do jego 

indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole. 

14. Uczniowie klas IV – VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie 

wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub 

do plecaka. 

15. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice 

dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. 

Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne 

mu do zajęć i konsultacji. 

16. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani 

podawać lekarstw. 

17. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości 

od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 

dziecka ze szkoły. 

18. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki 

szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne  

 

1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły. 

2. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  

będą korzystają z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i 

dystansu społecznego. 

3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel 

przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym 

powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania  

z boiska i placu zabaw. 

4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  

sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane 

przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci 

przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu 

społecznego 1,5 metra. 

6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając 

ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  

miejscu. 

7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. 

Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po 

sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem 

dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady 

zachowania opisane w pkt. 5 i 6. 

8. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 

środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym. 

9. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane 

poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy 

uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna 

grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych 

czynnościach dezynfekcji.   

 



 

 

Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie 

zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych  

 

 

1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych                           

u ucznia nauczyciel zgłasza ten fakt pielęgniarce. 

2. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez 

dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej 

dezynfekcji. 

3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie 

dwie osoby, czyli dziecko i pielęgniarka.  

4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być 

ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, 

maseczkę zakrywającą usta i nos, oraz fartuch z długim rękawem. 

5. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego woreczka 

i odłożyć w bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy zwrócić 

rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka z przedszkola.  

6. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany 

środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza 

specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych                    

w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć                   

w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych                   

i maseczki na nos i usta. 

 



 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem 

Covid-19  

 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem FFP2/FFP3, 

rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu 

(najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, 

zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez 

dyrektora czeka na rodziców. 

9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, 

prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny. 

10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    

i dokładnie wietrzona. 

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie 

z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 

12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie 

przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem 

Covid-19 u pracownika  

 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, 

przyłbica, fartuch). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, 

aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój 

ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 



 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Braniewie 

 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania Ośrodka, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z dyrekcją, administracją i nauczycielem telefonicznie, 

mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.  

W bezpośrednim kontakcie z pracownikami rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na 

usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z pracownikem za jego zgodą i 

wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren Ośrodka, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do budynku. 

4. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik 

Librus lub pocztę służbową. 

6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy 

od poniedziałku do piątku oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych po spełnieniu 

wymagań określonych w pkt. 2, 3,4. 

7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem – tel 55-

620-83-00 lub drogą mailową dziennika Librus, lub bezpośrednio po spełnieniu 

wymagań określonych w pkt. 2,3,4. 

8. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 

organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych 

pod numerem telefonu 55-620-83-00 

 

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.



 

 

Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych 

 

Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku oraz 

zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu 

czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich przetrwalników.                                 

W przypadku szkół i przedszkoli dezynfekowanie zabawek oznacza przede wszystkim 

niszczenie wirusów, bakterii, grzybów. 

W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny zakres 

dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy dziecka zabawkami 

przez niego użytymi.  

W czasie epidemii zabawki są dezynfekowana po użyciu przez dziecko odłożonych do 

indywidualnego pojemnika zabawek. Zabawki z pojemnika są dezynfekowane  

i odkładane na 48 - godzinną kwarantannę zanim powrócą na półkę do ponownego użycia. 

 

Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach: 

 

Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie 

 

1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy przemyć 

ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. 

Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać gąbkę. 

2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki 

należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie. 

3. Niektóre zabawki można myć w zmywarce — zabawki twarde, niewielkich rozmiarów 

można również myć w zmywarce do naczyń, zalecana jest temperatura 82°C. 

4. Zabawki pluszowe należy regularnie prać — w przypadku maskotek i innych zabawek 

wykonanych z tkanin konieczne jest pranie, tylko w ten sposób możliwe będzie 

pozbycie się niebezpiecznych dla zdrowia roztoczy. Pranie powinno odbywać się  

w temperaturze 71°C przez trzy minuty lub w temperaturze 65°C przez dziesięć minut. 

Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy prątków. 

Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą specjalnych 

preparatów. 

 

Etap 2: dezynfekcja 

 

1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja jest drugim 

etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego 

zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez wcześniejszego umycia lub wyprania 

przedmiotów będzie bezcelowe. 

2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem nietoksycznym 



dla dzieci: 

- środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

- dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem. 

3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — 

skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego 

wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na wolnym 

powietrzu. 

 

Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek 

 

Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane 

Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku, metalu lub 

drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów. Należy czyścić je za 

pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że zabawka została dokładnie wytarta 

i wysuszona. Następnie każdy przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim 

środkiem dezynfekującym. 

 

 

Procedura mycia i dezynfekcji zabawek 

Zabawki materiałowe 

Zabawki wykonane z wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki wypchane są 

określane jako zabawki miękkie. Najłatwiejszym sposobem czyszczenia jest wypranie  

w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do prania. Rzeczy, których nie można zanurzyć  

w wodzie, należy czyścić w taki sposób, w jaki czyszczone są dywany lub tapicerki. W celu 

przeprowadzenia dezynfekcji do prania należy użyć proszku lub płynu o właściwościach 

dezynfekujących, a w odniesieniu do zabawek pranych bez pełnego zamoczenia - specjalnego 

preparatu w sprayu do dezynfekcji zabawek. Przed udostępnieniem dzieciom przedmioty 

muszą zostać dokładnie wysuszone. 

 

W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte 

i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak 

możliwości skutecznej dezynfekcji 

 

Zabawki elektroniczne 

Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich mycie 

i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem szarego 

mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną środkiem 

dezynfekującym - może być to ten sam środek, którego używa się do dezynfekowania zabawek 

drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku wcześniej opisanych zabawek - 

przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed udostępnieniem dzieciom. 

Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek) 

Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na chwilę zanurzyć 

je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana dezynfekcji przeznaczonym do 



tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne z ustnikami trzeba dezynfekować po każdym 

użyciu. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami – są usunięte. 

Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania 

Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć i dezynfekować 

zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych. Narzędzia te mogą być myte 

w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają drewnianych elementów). Po umyciu każdy 

przedmiot przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.  

Po upływie czasu wskazanego przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia 

się nieprzyjemnego zapachu użytego środka dezynfekującego. 

Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Kredki 

Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki - nie zaleca się mycia 

ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno dziecko, w celu dezynfekcji 

przecierać chusteczką nasączoną preparatem dezynfekującym. 

 

Książki 

Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą ściereczką. 

Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką. W celu dezynfekcji 

przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim preparatem, a następnie wytrzeć 

do sucha. 

W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów plastycznych 

do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek indywidualnych trzymanych w 

indywidualnych szafkach lub pudełkach. 

Nowe zabawki 

Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana. Mycie na 

ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą z mydłem, do dezynfekcji zaś 

wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem dezynfekującym. Maskotki 

i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać preparatem w sprayu. 

Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji 

Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz szare mydło 

- również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych z tkanin. 

Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga większej uwagi. 

Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami: 

1) preparat powinien być bezwonny, 

2) preparat nie może podrażniać skóry, 

3) preparat nie powinien wymagać spłukiwania, 

4) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni, 

5) preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do zabawek” 

albo „nieszkodliwy dla dzieci”. 



  

Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze  

w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się 

koronawirusa   

 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania 

pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka 

na odpady zmieszane



 

Procedura wykonywania zadań przez pracowników administracji i obsługi 

1. Do szkoły mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien 

pozostać w domu oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora, skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że 

może być zarażony koronawirusem. 

3. Każdy pracownik wchodząc do budynku szkoły dezynfekuje ręce. 

4. Każdy pracownik przystępując do prac dezynfekcyjnych zobowiązany jest założyć 

rękawiczki. 

5. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe wyrzuca do kosza 

wyznaczonego na odpady po dezynfekcji. 

6. Pracownicy sami decydują czy obowiązki wykonują w maseczce ewentualnie  

w przyłbicy – nie ma nakazu. 

7. Pracownicy wchodzą do budynku wyłącznie wejściem głównym . 

8. Pracownicy administracji i obsługi bez konieczności nie kontaktują się z dziećmi, 

rodzicami oraz nauczycielami, nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po 

Ośrodku - zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej 

przestrzeni  wynoszącego min. 1,5 m.  

9. Pracownik obsługi usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować, wietrzy sale, co najmniej raz na godzinę, 

10. Pracownik obsługi wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekuje 

powierzchnie dotykane przez dzieci i pracowników - poręcze, klamki, włączniki 

światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne, dezynfekuje urządzenia 

sanitarne, 

11. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio 

zabezpieczonych przed dostępem dzieci. 

12. Stosuje się środki ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki itp.) oraz mycie  

i dezynfekcję rąk, w tym szczególnie przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

rodzicami po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po 

usunięciu środków ochrony osobistej. 

13. Wszyscy pracownicy stosują się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego  

i Ministerstwa Zdrowia odnośnie reżimu sanitarnego 

 

 



Procedury udzielania świadczeń uczniom w gabinecie medycyny szkolnej: 

 

1. Gabinet medyczny jest systematycznie dezynfekowany i wietrzony. 

2. Uczniowie przychodzący do gabinetu są kierowani przez wychowawcę lub nauczyciela. 

3. Uczeń przed wejściem do gabinetu dezynfekuje ręce.  

4. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie pielęgniarki przebywa tylko jeden uczeń. 

5. W gabinecie należy zachować dystans 1,5 m. jeśli to nie jest możliwe należy użyć 

maseczki  

i rękawiczek, w przypadku ucznia z objawami infekcji oddechowej należy zastosować 

fartuch ochronny i przyłbicę. 

6. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, 

urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi  

i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów 

higienicznych i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie 

pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk  używa środki 

ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, 

jednorazowy fartuch flizelinowy 

7. Uczeń z objawami infekcji oddechowej lub temperatury powyżej 380 C przebywa  

w izolatorium z zasłoniętymi ustami i nosem (o ile nie występują duże trudności  

z oddychaniem ) do momentu odebrania przez rodzica/opiekuna lub w szczególnych 

przypadkach zespołu ratownictwa medycznego. 

8. Po zakończeniu pracy gabinet medyczny jest dezynfekowany i wietrzony. 

 

 

 

 


