PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W KPSOSW W TORUNIU
W OKRESIE PANDEMII COVID-19
obowiązujące na terenie
Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka
w Toruniu
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2021/2022 z dnia 30.08.2021
r.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie KPSOSW w okresie
pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników, uczniów oraz rodziców dzieci i młodzieży
uczęszczających do placówki.
2. W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu:
1) Zajęcia Oddziałów Przedszkolnych oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
odbywać się będą w budynku przedszkola.
2) Zajęcia Szkoły Podstawowej, Branżowej Szkoły I stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej
do Pracy odbywać się będą w budynku głównym szkoły.
3. Regulamin powstał w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministra Edukacji i Nauki dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
1 września 2021 r.
4. Uczniów i pracowników KPSOSW obowiązują zasady przestrzegania bezpieczeństwa, higieny
i ograniczenia przedstawiane i aktualizowane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat
Sanitarny oraz poniższy regulamin.
5.

Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub
choroby COVID-19 wśród uczniów i pracowników KPSOSW.

6. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich
podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka
związanego z zakażeniem.

§2
OBOWIĄZKI DYREKTORA OŚRODKA
1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do
wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2
i choroby COVID-19.
2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do
dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.
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4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak
i dowiezieniem go. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej
DEKLARACJI stanowiącej załącznik 2.
5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka
lub pracownika.
6. Wyposaża izolatorium w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi:
1 kombinezon ochronny, 2 maseczki, co najmniej 10 par rękawiczek.
7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy itd.) oraz
środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
8.

Dopilnowuje, aby przy wejściu do budynków Ośrodka umieszczono numery telefonów do
właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego
szpitala i służb medycznych oraz dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych były mydła do mycia rąk oraz instrukcje z zasadami prawidłowego
mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce), a przy
dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk (umieszczone w widocznych miejscach
w placówce).

9. Odkaża i myje ręce płynem do dezynfekcji zgodnie z instrukcją przy każdym wejściu/ wyjściu
z placówki /w trakcie pracy oraz wymaga tego od wszystkich pracowników.

§3
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
1. Każdy pracownik Ośrodka zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa
razy dziennie.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19
(duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Do Ośrodka pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, wchodzą i wychodzą tylko przez
wejścia główne każdego budynku.
4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki/w trakcie pracy często odkażają ręce
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce)
i myją ręce zgodnie z instrukcją.
5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
6. Pracownicy pedagogiczni - nauczyciele:
1) Organizują zajęcia według ustalonego planu zajęć.
2) Wyjaśniają dzieciom/ uczniom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały
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wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach
poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
3) Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci
(umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
4) Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły
ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, niezwłocznie po wejściu
do sali lekcyjnej.
5) Unikają organizowania większych skupisk dzieci i młodzieży.
6) Sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz czuwają nad ich bezpieczeństwem.
7. Personel obsługowy - pomoce nauczyciela, sprzątaczki:
1) Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np.
pluszowe zabawki, dywany. Wietrzą salę, w której organizowana jest opieka, co najmniej
raz na godzinę.
2) Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości ciągów komunikacyjnych. Prowadzą monitoring codziennych prac
porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć,
pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie
płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.
3) Pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego
stwierdzono podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub chorobę CO VID-19.
4) Sprzątaczki dodatkowo czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku
stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19.
8. Pracownicy kuchni oraz intendentka:
1) Włączają się w pomoc w opiece nad dziećmi z uwagi na remont Ośrodka.
2) Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania
zbiorowego żywienia.
3) Wykonując zadania zlecone przez Dyrektora Ośrodka, utrzymują odległość dwóch metrów
pomiędzy stanowiskami pracy.
4) Oprócz środków higieny osobistej fartuchów stosują rękawiczki.
5) Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.
6) Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują i myją powierzchnie, sprzęty
i pomieszczenia.
7) Intendentka dba o odbiór towaru od dostawców.
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§4
OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 w Ośrodku i podpisują
deklarację (zał.1).
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki,
zachowując zasady:
1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4) 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).
3. Nie posyłają do KPSOSW dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji.
4. Przyprowadzają do Ośrodka tylko zdrowe dziecko - bez żadnych objawów chorobowych.
5. 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.
6. Uczniowi oraz dziecku powyżej 4 roku życia, rodzice zapewniają indywidualną osłonę ust
i nosa w drodze do i z Ośrodka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
7. Przed przyprowadzeniem dziecka rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyrażenia zgody na
codzienny pomiar temperatury dziecka w Ośrodku.
8. Rodzice wyjaśniają dziecku, aby na zajęcia nie zabierało swoich zabawek i niepotrzebnych
przedmiotów.
9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
10. Regularnie przypominają dziecku o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób.
11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
12. Są zobowiązani do odbierania telefonów z Ośrodka.
13. Są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci według zadeklarowanych godzin.
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§5
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W KPSOSW
1. Zajęcia w KPSOSW odbywają się według ustalonego planu zajęć.
2. Do Ośrodka może uczęszczać dziecko/uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji.
3. Przed wejściem do Ośrodka wszyscy wchodzący będą mieli mierzoną temperaturę.
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do Ośrodka i z niego odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
5. Przyprowadzanie dzieci do placówki:
1) Do placówki dziecko przyprowadza tylko jedna osoba (zaleca się, aby osoba, która
przyprowadziła również je odebrała).
2) Dzieci/uczniowie będą przyjmowane do Ośrodka najwcześniej 10 minut przed
rozpoczęciem ich zajęć.
3) Rodzic nie wchodzi na teren Ośrodka. Oddaje dziecko osobie dyżurującej
w wyznaczonym miejscu:
a) WWRD

i

Oddziały

Przedszkolne

–

rodzice

przekazują

dziecko

nauczycielom/terapeutom przy wejściu do budynku przedszkola;
b) SP, BS, SPdP – rodzice przekazują dziecko nauczycielom/osobom dyżurującym przy
wejściu do budynku odbywania zajęć.
6. Każdą osobę wchodzącą na teren KPSOSW obowiązuje dezynfekcja rąk przy użyciu środka
dezynfekującego dostępnego przed wejściem do budynków szkoły i internatu oraz przy wejściu
do każdej sali lekcyjnej.
7. Podczas zajęć:
1) Zaleca się częstą dezynfekcję rąk, stosowanie się do zachowania dystansu społecznego
oraz zaleceń ogólnych wydanych przez GIS.
2) W przerwach między lekcjami zaleca się wietrzenie pomieszczeń.
3) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
4) Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
5) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska oraz pobyt na świeżym powietrzu, w tym
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w czasie przerw.
6) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
7) Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej sali dydaktycznej. Środki do
dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co
godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
8. Po każdorazowym wyjściu z sali i przemieszczaniu się po budynku, wszyscy zobowiązani są
do dezynfekcji rąk. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, klatka schodowa) zaleca się
noszenie maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta.
9. Odbieranie dzieci z zajęć:
1)

Rodzic odbiera dziecko o zadeklarowanej godzinie, punktualnie w czasie

zakończenia zajęć.
2)

Rodzic nie wchodzi do placówki, odbiera dziecko od osoby dyżurującej czekając

przed głównym wejściem do budynku. Rodzice dzieci z Oddziałów Przedszkolnych
odbierają dzieci z wyznaczonego miejsca- szatni.
10.

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mają obowiązek

przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

§6
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA
1.

W przypadku odbywania zajęć praktycznych przez uczniów poza KPSOSW podmiot
przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów
odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla
zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

2.

Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może
uczestniczyć w zajęciach praktycznych.

3.

Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie.

4.

Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas
zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

5.

Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem
7
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detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go
przed używaniem.
6.

Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

7.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

8.

W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna). Dopuszcza się możliwość zajęcia 2 miejsc w ławce
dwuosobowej, jeżeli są to uczniowie z tego samego oddziału.

9.

Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte lub
zdezynfekowane.

10.

Należy wietrzyć sale co najmniej 1 raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

11.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy
zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

12.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m.

13.

Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.

14.

Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja).

§7
ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS SPOŻYWANIA OBIADÓW
W STOŁÓWCE
1. Uczniowie spożywają obiady w budynku szkoły w miejscu do tego przeznaczonym
zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami
w czasie epidemii.
2. Uczniowie spożywają obiady tylko przy wyznaczonych im indywidualnie stolikach.
3. Uczniowie korzystają ze stołówki według określonego grafiku.

8

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2021/2022 z dnia 30.08.2021
r.

4. Uczniowie w stołówce ustawiają się w kolejce po posiłek/porcje przy zachowaniu
dystansu 1,5 m odległości od siebie oraz zachowaniu wyznaczonego dystansu od miejsca
wydawania posiłku. Zabronione jest opieranie się o nie i dotykanie. Osoba wydająca
posiłki stawia przygotowaną porcję na blacie stołu i dopiero wówczas wychowanek może
podejść i ją odebrać.
5. Zabrudzone po posiłku naczynia oraz pozostałości porcji uczeń odnosi do miejsca zwrotu
- stawiając je na blacie, bez opierania się o niego i dotykania go.
6. Wychodząc ze stołówki uczeń dezynfekuje dłonie, a następnie dokładnie je myje.

§8
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE
W KPSOSW W TORUNIU W WARUNKACH ZAGROŻENIA
EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z ROZPRZESTRZENIANIEM
SIĘ WIRUSA COVID-19
1. Do pracy w Ośrodku mogą przychodzić wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Na terenie KPSOSW przygotowane jest izolatorium – pomieszczenie (m.in. wyposażenie w środki
ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zaobserwowania objawów chorobowych.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się
do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Należy to do
obowiązków personelu sprzątającego w godzinach ich pracy lub poza nimi do wychowawców
pełniących tego dnia dyżur.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Ośrodka należy stosować się do
zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego *.
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* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do
wytycznych

Głównego

Inspektora

Sanitarnego

dostępnych

na

stronie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Podejrzenie zachodzące w stosunku do pracownika Ośrodka:
1.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy mają

obowiązek pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2.

W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika wykonującego swoje zadania na

stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport
własny lub sanitarny).
3.

Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub

choroby COVID i -19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt bezpośredniemu przełożonego
i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
4.

Pracownik powinien założyć maskę ochronną całkowicie zasłaniającą usta i nos

i oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu.
5.

Dyrektor Ośrodka lub wskazany przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie

służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
6.

Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci.

7.

Dyrektor Ośrodka w zaistniałej sytuacji podejmuje działania w celu zapewnienia opieki

uczniom.
8.

Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, bezzwłocznie poddać

gruntownemu sprzątaniu zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty).
9.

Należy ustalić osoby (stworzyć listę osób), z którymi pracownik miał bezpośredni kontakt,

w celu poinformowania służb epidemiologiczno-sanitarnych oraz obserwowania ich
w najbliższym czasie.
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10.

Należy zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
11.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS CoV-2 na terenie Ośrodka należy stosować

się do zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
12.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Podejrzenie zachodzące względem ucznia/ dziecka:
1.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej dzieci/uczniowie

muszą pozostać w domu, a ich rodzice skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w czasie zajęć szkolnych (duszności,

kaszel, gorączka) u ucznia należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i umieścić w izolatarium.
3.

Dziecko/uczeń powinien założyć maskę ochronną całkowicie zasłaniającą usta i nos

i oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe
odizolowanie go od innych osób.
4.

Pracownik wyposażony w fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki pozostaje

z dzieckiem utrzymując min. 1,5 m odległości. - do czasu przyjazdu rodzica.
5.

Nauczyciel bezzwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów dziecka, bezpośredniego

przełożonego oraz powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
6.

Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, bezzwłocznie poddać

gruntownemu sprzątaniu zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty).
7.

Należy ustalić (listę osób) osoby, z którymi uczeń miał bezpośredni kontakt w celu

poinformowania służb epidemiologiczno-sanitarnych oraz obserwowania ich w najbliższym
czasie.
8.

Należy zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy

ustalaniu, czy konieczne jest wdrożenie dodatkowych procedur, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
9.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS CoV-2 na terenie Ośrodka należy stosować

się do zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
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10.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do odwołania.
3. Procedury zostaną uruchomione z chwilą, gdy dyrektor:
1) Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
2) Zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe
rękawiczki, maseczki, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, jeśli będzie taka
konieczność.
Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni i osoby wyznaczone do kontaktu z dyrektorami szkół
i placówek - rejon toruński:
Barbara Baranowska – tel. 501 345 826
Dominika Lipińska-Młynarczyk - tel. 501 345 939
Telefon alarmowy 600 090 603

(podpis i pieczęć dyrektora)
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Toruń, dn. ………………………….
……………………………………………………

……………………………………………………
(Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

DEKLARACJA RODZICA
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE KPSOSW W TORUNIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19"
2.

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE KPSOSW W TORUNIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19 związanych
z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do Ośrodka tylko i wyłącznie
zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37 ° C) 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 wrócić po ustaniu wszelkich
objawów chorobowych po min. 4 dniach.

3.

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała:

• przy wejściu do placówki dziecka oraz osoby przyprowadzającej termometrem
bezdotykowym;

• w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.
4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora Ośrodka o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

…………………………………….
(podpis rodziców)
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