ZARZĄDZENIE NR 04/2020
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie procedur prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
oraz programu „Za Życiem” w okresie zagrożenia epidemiologicznego
Pobyt dziecka
1. Dziecko jest przyprowadzane na zajęcia w określonych przez prowadzących godzinach.
2. Na zajęcia można przyprowadzić tylko zdrowe dziecko bez żadnych objawów
chorobowych.
3. Na zajęcia mogą być przyprowadzane i odbierane dzieci tylko przez osoby zdrowe.
4. Dziecko nie może przynosić z domu żadnych zabawek lub innych przedmiotów.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia.
6. Rodzic przyprowadza dziecko na zajęcia i czeka na prowadzącego na parterze budynku.
7. Po wejściu rodzic dezynfekuje ręce i ma maseczkę.
8. W trakcie zajęć rodzic pozostaje poza budynkiem placówki.
9. Osoba prowadząca schodzi po dziecko, mierzy temperaturę, rozbiera je w szatni
i zaprowadza na zajęcia, dziecko przed zajęciami dokładnie myje ręce.
10. Rodzic pisemnie wyraża zgodę na zmierzenie dziecku temperatury termometrem
bezdotykowym.
11. Jeżeli rodzic nie wyrazi zgody na zmierzenie temperatury, dziecko nie będzie mogło
skorzystać z zajęć.
12. Jeżeli dziecko ma podwyższoną temperaturę, to dziecko nie może pozostać w placówce.
13. O określonej przez prowadzącego godzinie rodzic przychodzi po dziecko, czeka na
parterze, prowadzący przyprowadza, ubiera dziecko i przekazuje rodzicowi.
14. Jeżeli nauczyciel stwierdzi jakiekolwiek objawy chorobowe u dziecka natychmiast
informuje rodzica i dyrektora placówki, który kontaktuje się z SANEPIDEM.
15. Dziecko z objawami chorobowymi zostaje odizolowane od innych dzieci i pozostaje pod
opieką osoby prowadzącej.
16. Rodzic niezwłocznie powinien odebrać dziecko z placówki.
Organizacja sali
1. W sali może przebywać tylko osoba prowadząca i dziecko korzystające z zajęć.
2. Minimalna przestrzeń na 1 dziecko i prowadzącego to 4 m2.
3. Po zajęciach z każdym dzieckiem prowadzący myje lub dezynfekuje wszystkie przedmioty,
urządzenia, sprzęty, które były wykorzystywane w trakcie zajęć.
4. W sali dziecko i prowadzący może korzystać tylko ze sprzętów i przedmiotów, które
można umyć i zdezynfekować.
5. Po przeprowadzonych wszystkich zajęciach w danym dniu sala jest sprzątana i
dezynfekowana przez pracownika obsługi.
6. W pomieszczeniach zabezpieczone są środki higieniczne i środki ochrony osobistej.
7. Co godzinę sala jest wietrzona.
8. Na każdym piętrze w łazience jest kosz wyłożony workiem foliowym przeznaczony do
zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej.

Pracownicy
1. Osoba prowadząca zajęcia zapoznaje rodziców z procedurami prowadzenia zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz programu „Za Życiem” w okresie
zagrożenia epidemiologicznego lub informuje, że procedury znajdują się na stronie
internetowej placówki: www.os-w.pl i prosi rodzica o potwierdzenie tego faktu podpisem.
2. Osoba prowadząca zajęcia przekazuje rodzicowi do podpisu oświadczenie o wyrażeniu
zgody na mierzenie temperatury.
3. Przed przystąpieniem do pracy osoba prowadząca zajęcia mierzy sobie temperaturę.
W przypadku podwyższonej temperatury natychmiast informuje dyrektora Ośrodka i nie
przystępuje do pracy.
4. Do pracy mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, bez żadnych niepokojących objawów
chorobowych.
5. Jeżeli u pracownika wystąpią niepokojące objawy chorobowe musi natychmiast
odizolować się od innych osób i powiadomić dyrektora placówki, dyrektor powiadamia
SANEPID.
6. Osoba prowadząca zajęcia po każdych zajęciach dokładnie myje lub dezynfekuje ręce.
7. Osoba prowadząca zajęcia nie może nosić w placówce żadnej biżuterii poniżej łokcia.
8. W trakcie prowadzenia zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów.
9. Osoby prowadzące zajęcia utrzymują zalecany dystans społeczny wobec innych
pracowników Ośrodka, nie grupują się w jednym miejscu, używają zalecanych środków
ochrony osobistej.
10. Osoby prowadzące zajęcia zostają wyposażone w niezbędne środki ochrony osobistej
(rękawiczki, płyn dezynfekujący, przyłbice, środki do mycia).
Postanowienia ogólne
1. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych salach. Zabrania się prowadzenia zajęć poza
wyznaczonymi salami.
2. Codziennie dezynfekowane będą wszystkie używane przez dzieci i personel z nimi
przebywający ciągi komunikacyjne (klamki, drzwi, barierki).
3. Każdy rodzic/ opiekun prawny zapoznaje się z procedurami i poświadcza stosowanie się
do nich swoim podpisem.
4. W sytuacjach niedookreślonych w procedurach stosuje się zasady ogólne zachowania się
w sytuacji zagrożenia epidemicznego ustalone przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Katarzyna Hybś
Dyrektor Ośrodka

