Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 Dyrektora z dnia 20 maja 2020r.

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie organizacji zajęć rewalidacyjnych w
Niepublicznej Szkoły Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
Kolorowa Akademia w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego
oraz
ministra
właściwego
do
spraw
oświaty
i wychowania.
1. Definicja przedmiotu procedury:
Procedura dotyczy zajęć rewalidacyjnych organizowanych dla
orzeczenie
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego.
Zajęcia są realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka
z osobą prowadzącą te zajęcia. Udział dzieci w zajęciach ma charakter dobrowolny a
uczestnictwo w nich jest uzależnione od decyzji rodziców/ prawnych opiekunówuzyskanie pisemnej zgody.
posiadających

2. Kogo dotyczy Procedura?
Do przestrzegania Procedury zobowiązani są: dyrektor,
specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne w Szkole

wszyscy nauczyciele/

3. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które
jest przedmiotem procedury.
I.

Dyrektor – w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 :
 W zakresie organizacji pracy Szkoły:
a) uzgadnia z organem prowadzącym Szkołę realizację zajęć rewalidacyjnych
b) uzyskuje zgodę od rodziców/prawnych opiekunów na udział, dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
c) zapewnia zakaz wstępu na teren Szkoły osób, których obecność nie jest konieczna
do zapewnienia realizacji zajęć;
d) informuje rodziców/ opiekunów prawnych , że w razie stwierdzenia niepokojących
objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w
domu lub rezygnacja z zaplanowanych zajęć;

e) informuje, że w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14
dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub
podejrzaną o zakażenie;
f) uzyskuje zgodę na pomiar temperatury ciała dzieci oraz kadry pedagogicznej i
niepedagogicznej;
g) uzgadnia szybką ścieżkę komunikacji z rodzicami dzieci w przypadku ich złego
samopoczucia;
h) śledzi informacje na stronach GIS, MZ i MEN, wytyczne i zalecenia w zakresie
koronawirusa ( SARS-Ci-V-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.
 W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:
a) ogranicza kontakt kadry z dziećmi do kadry bezpośrednio prowadzącej zajęcia;
b) ) w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć, zaleca pracę
indywidualną z dziećmi;
c) dostosowuje wielkość sal do liczby uczestników zajęć - minimalna przestrzeń nie
może
być mniejsza
niż
4m2 na jednego
uczestnika
zajęć
i nauczyciela prowadzącego zajęcia
 W zakresie warunków sanitarnych:
a) zaleca częste mycie rąk ( wodą z mydłem) lub dezynfekcję rąk preparatami na
bazie alkoholu ( min. 60%);
b) zapewnia środki ochrony indywidualnej ( maski, przyłbice, fartuchy
w razie potrzeby, rękawiczki, chusteczki higieniczne i chusteczki nawilżone ) oraz
instrukcje ich stosowania;
c) zapewnia środki czystości ( mydło, ręczniki papierowe) oraz środki dezynfekujące
przy wejściu i w każdym pomieszczeniu, gdzie prowadzone są zajęcia rewalidacyjne;
d) promuje zasady higieny i umożliwia ich realizację poprzez poprzez :
- wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:
 higieny rąk ( mycie i dezynfekcja);
 higieny dróg oddechowych ( podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce);
 uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej
oraz mycie i dezynfekcję rąk, a szczególnie :
- przed i po kontakcie z dziećmi;
- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem;
- po usunięciu środków ochrony osobistej.
e) zapewnia regularne mycie i dezynfekcje sprzętu rehabilitacyjnego, biurek,
stolików, klamek, włączników świateł, poręczy i in. po każdym uczestniku
zajęć
z
użyciem
wody
i detergentu lub środka dezynfekcyjnego;
f) w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia wirusem przez uczestnika
zajęć, niezwłocznie podejmuje kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym
pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce.
Zawiadamia rodziców, bądź osobę wskazaną do kontaktu o zaistniałej sytuacji
oraz kontaktuje się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno

Epidemiologiczną
w Lubinie w celu uzyskania decyzji , co do dalszego postępowania;
g) ustala obszar, w którym przebywał i poruszał się uczestnik zajęć, poleca
sprzątanie i dezynfekcję wszystkich powierzchni;
h) w przypadku wystąpienia u nauczyciela/ specjalisty wykonującego swoje
zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem niezwłocznie odsuwa pracownika od pracy i odsyła
transportem indywidualnym do domu ( transport własny lub sanitarny).
Dyrektor wstrzymuje przyjmowanie dzieci oraz powiadamia miejscowy
SANEPiD i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń;
i) ustala obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik, poleca
sprzątanie i dezynfekcję wszystkich powierzchni;
j) stosuje się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
II. Nauczyciele/ specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne na terenie Szkoły- w celu
zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 :
a) zajęć nie może prowadzić osoba objęta kwarantanną lub izolacją albo mająca objawy
choroby zakaźnej;
b) wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała z wykorzystaniem termometra
bezdotykowego;
c) korzystają ze środków ochrony indywidualnej ( masek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów w
razie potrzeby) zgodnie z instrukcjami prawidłowego ich stosowania;
d) myją i dezynfekują ręce, w tym szczególnie:
- przed i po kontakcie z każdym dzieckiem objętym działaniami rewalidacyjnymi;
- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami i sprzętem;
- po usunięciu środków ochrony osobistej;
e) nie noszą biżuterii( pierścionków, zegarka, bransoletek, obrączki)
w Szkole , na rękach poniżej łokcia, gdyż utrudniają one prawidłowe mycie i dezynfekcję
rąk;
f) korzystają ze środków czystości ( mydło i ręczniki papierowe) oraz ze środków do
dezynfekcji przed wejściem do pomieszczenia w którym prowadzone są zajęcia rewalidacyjne
;
g) często myją ręce ( wodą z mydłem) lub dezynfekują je preparatem na bazie alkoholu (min.
60%);
h) informują dzieci o konieczności stosowania wprowadzonych zasad bezpieczeństwa oraz o
konieczności unikania dotykania oczu, ust i nosa w sposób dostosowany do ich możliwości
psychofizycznych;

i) dbają o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb
dzieci;
j) przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci używają odpowiednich środków
ochrony indywidualnej;
k) wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych
workiem foliowym koszy znajdujących się w każdym pomieszczeniu, gdzie prowadzone są
zajęcia rewalidacyjne;
l) przestrzegają zakazu korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia zajęć;
ł) nie spożywają żadnych posiłków podczas prowadzenia zajęć;
m) posiłki i płyny spożywają w przerwie między prowadzonymi zajęciami rewalidacyjnymi
z kolejnym uczestnikiem. Rekomendowane jest korzystanie podczas posiłków z naczyń i
sztućców jednorazowych , które po użyciu należy wyrzucić do kosza na śmieci;
n) wietrzą pomieszczenie po każdym zakończeniu
z kolejnym uczestnikiem, nie używają klimatyzacji;

zajęć

rewalidacyjnych

o) regularnie dezynfekują często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenia
wykorzystywane do zajęć, po zakończeniu zajęć rewalidacyjnych z uczestnikiem i przed
rozpoczęciem zajęć przez kolejnego uczestnika, w szczególności:
- regularnie czyszczą powierzchnie wspólne, tj. klamki drzwi wejściowych, poręczy, blatów,
oparć krzesełek, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych i innych wykorzystywanych pomocy
dydaktycznych,
- dezynfekują powierzchnie dotykowe, m.in. biurek
i myszek, słuchawek i mikrofonów , włączników świateł i in.,

i

stolików,

klawiatur

p) w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów nauczyciele/ specjaliści
powinni
pozostać
w
domu
i
skontaktować
się
telefonicznie
z dyrektorem Szkoły oraz SANEPiD-em , oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się
stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem;
r) w przypadku wystąpienia u nauczyciela/ specjalisty wykonującego swoje zadania na
stanowisku pracy niepokojących objawów, natychmiast zgłasza ten fakt dyrektorowi.
Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, izolatorium.

IV. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi w Szkole
w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 :
a) podejmują decyzję o dobrowolnym
uczestnictwie dziecka w zajęciach
rewalidacyjnych – pisemna zgoda ;
b) oświadczają , że w razie niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie
choroby zakaźnej pozostawią dziecko w domu lub zrezygnują z zaplanowanych zajęć
a o tym fakcie powiadomią Szkołę;

c) oświadczają, że w zajęciach nie będą uczestniczyły dzieci, które w ciągu ostatnich 14
dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub
podejrzaną o zakażenie;
d) wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka z użyciem termometra
bezdotykowego;
e) każdorazowo zgłasza nauczycielowi wszelkie niepokojące sygnały dotyczące
zachowania lub stanu zdrowia dziecka;
f) w przypadku stwierdzenia przez pracowników Szkoły jakichkolwiek objawów
chorobowych u dziecka ,po kontakcie telefonicznym, rodzic jest zobowiązany do
natychmiastowego
odebrania dziecka z
Szkoły, kontaktu z lekarzem oraz
przekazania informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka;

Przepisy końcowe:
1. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie organizacji zajęć rewalidacyjnych w
Niepublicznej Szkole Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum
Autyzmu
Kolorowa
Akademia
w
związku
z wystąpieniem COVID-19 obowiązuje od dnia 25 maja 2020r.
2. Wszyscy pracownicy , rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do jej stosowania
i przestrzegania.
3. Procedura
może
zostać
zmieniona
w
związku
ze
zmianami
w obowiązujących przepisach prawa, wytycznych lub rekomendacjach GIS, MZ,
MEN.

