Procedury funkcjonowania SOSW w Zamościu w czasie epidemii,
z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS
– nowelizacja od 18.01.2021 r.

Organizacja zajęć w szkołach SOSW:
 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 Przy wejściu do budynku szkoły ustawiony jest zestaw dezynfekujący
i obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.

 Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (określenie
wg orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) mają obowiązek
zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania
w przestrzeni wspólnej Ośrodka i w przestrzeni publicznej.

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych
obszarach.

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń
będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomieni
będą rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

 Każda grupa uczniów ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się
z pozostałymi grupami (przerwy regulowane są wg ustaleń nauczycieli).

 Uczniowie w miarę możliwości siedzą pojedynczo w ławkach, w odstępach 1,5 m.
 Uczniowie w miarę możliwości korzystają z boiska szkolnego, przebywają na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w
których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry
kontaktowe.

 Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 Zmniejszona zostaje liczba uczniów korzystających z szatni na parterze budynku,
poprzez udostępnienie indywidualnych szafek na ubrania i obuwie (na korytarzu
szkolnym lub w salach), przed wejściem do szatni umieszczony jest środek do
dezynfekcji rąk (należy z niego korzystać przed wejściem do szatni).

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych

salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w
sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
Świetlice jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z

uczniami oraz nauczycielami, w miarę możliwości zachowują dystans ok. 2 m.

 Podczas korzystania z biblioteki szkolnej, uwzględniany jest okres 2 dni

kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. .

 Pracownicy Ośrodka zwracają uwagę, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice
uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki
ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref
przebywania.

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 W Ośrodku utrzymywana jest czystości sal do zajęć, pomieszczeń

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowane są
powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki.

 Ściśle przestrzegany jest czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy znajdują się plakaty z

zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji
rąk – instrukcje dezynfekcji.

 Na bieżąco prowadzona jest dbałość o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 Zapewnione są miejsca/pojemniki do wyrzucania masek i rękawiczek ochronnych.
 W miejscu wydawania posiłków utrzymywana jest wysoka higiena stanowisk

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców, a także higiena osobista i odległość stanowisk pracy wynosząca min.
1,5 m.

