PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA ZESPOŁU
SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OŚRODKU
LECZNICZO- REHABILITACYJNYM
„PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O. W ZWIĄZKU
Z ZAPOBIEGANIEM, PRRZECIWDZIAŁANIEM I
ZWALCZANIEM COVID-19

1. PODSTAWA PRAWNA
•

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe art.
68 ust. 1 pkt 6 (Dz. U. z 2019r. poz.1148 ze zm.);

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. 2020r., poz.990)

•

Wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 4.06.2020r.

•

Procedury Ośrodka Leczniczo- Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o.
w Kamieńcu

2. CEL PROCEDURY
•

Ustalenie organizacji pracy placówki;

•

Zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy dla
pracowników;

•

Zapewnienie bezpiecznych warunków opieki i wychowania dla
wychowanków/ pacjentów.

3. ZAKRES PROCEDURY
Procedura dotyczy wszystkich pracowników Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku
Leczniczo- Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o., a także uczniów/
wychowanków oraz personelu medycznego i zobowiązuje wszystkich do
przestrzegania jej postanowień
4. SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDURY
•

Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedur.

•

Przesłanie dokumentu w formie skanu za pośrednictwem Internetu wszystkim
pracownikom.

•

Przekazanie dokumentu w formie skanu personelowi medycznemu.

•

Poinformowanie uczniów/ wychowanków o treściach zawartych w tym
dokumencie, które ich dotyczą na pierwszym spotkaniu podczas apelu
porządkowego.

5. OPIS PROCEDURY
•

Personel medyczny jest odpowiedzialny za nadzorowanie stanu zdrowia
pacjenta i dopuszczanie do udziału w zajęciach jedynie dzieci/ młodzież
zdrowe, nie mające żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną oraz nie mające w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną
koronawirusem.

•

Pracownicy są zobowiązani do dezynfekcji dłoni oraz badania temperatury
ciała przy wejściu na teren ośrodka oraz noszenia środków ochrony osobistej
zgodnych z zaleceniami GIS. Jedynie w pełni zdrowi pracownicy, nie mający
żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz nie
mający w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem
mogą świadczyć pracę, a także objęci izolacją lub kwarantanną (także
mieszkający z taką osobą).

•

Niedopuszczalne jest wprowadzanie osób trzecich na teren ośrodka.
Przebywać mogą jedynie pracownicy i upoważnione osoby. Niedopuszczalna
jest zmiana harmonogramu pracy bez wiedzy przełożonego lub pojawianie się
w miejscu pracy poza wyznaczonymi w harmonogramie godzinami/dniami.
Pracownicy mają obowiązek zawsze nosić w widocznym miejscu identyfikator
wydawany w sekretariacie Zespołu Szkół.

•

Pracownicy mają obowiązek przebierania odzieży w pokoju wychowawców
przed wejściem na oddział(m.in. zmienne obuwie, zdjęcie odzieży wierzchniej,
odzież sportowa)

•

Pracownicy nie noszą biżuterii na rękach poniżej łokcia gdyż utrudniają one
prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.

•

Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w trakcie zajęć, z
wyłączeniem sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

•

Liczebność grup wynosi do 8 dzieci, z zastrzeżeniem, że na 1 osobę w sali
wymagane są 4m2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i
stałej sali. Do oddziałów przydzielone są stali pracownicy. Rotacja pomiędzy
oddziałami jest możliwa w systemie tygodniowym. Pierwszeństwo w
powrocie do pracy mają pracownicy dla których Zespół Szkół jest jedynym
miejscem pracy, następnie którzy dzielą pracę z innym jednym miejscem
pracy, a dopiero później ci, którzy dzielą miejsce pracy pomiędzy Zespół Szkół
a inne placówki.

•

Należy zachować dystans społeczny wynoszący minimum 2m cały czas.
Dotyczy to zarówno pracowników jak i dzieci. Należy unikać organizowania
większych skupisk uczniów/wychowanków w jednym pomieszczeniu.

•

Organizacja pracy powinna być taka, aby poszczególne oddziały nie spotykały
się. Sprzęt na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony oraz

dezynfekowany, a w przypadku braku takiej możliwości zabezpieczony przed
użytkowaniem. W kolejnym kroku możliwe jest organizowanie zajęć
wspólnych dla oddziałów.
•

W sali, w której przebywa grupa należy pozostawić jedynie sprzęty i
przedmioty, które można zdezynfekować. Przedmioty, których nie można
zdezynfekować lub wyczyścić należy usunąć z sal.

•

Sale należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby i
możliwości częściej.

•

Należy w miarę możliwości jak najczęściej korzystać z możliwości
przebywania na świeżym powietrzu i organizacji zajęć na zewnątrz.

•

Obowiązuje zakaz wychodzenia dzieci/młodzieży poza teren ośrodka.

•

Należy jak najczęściej myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po powrocie ze
świeżego powietrza oraz przed posiłkami. Pracownicy pedagogiczni są
zobowiązani do przypominania dzieciom/młodzieży o zachowaniu higieny
osobistej.

•

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dzieci lub
pracownika należy to zgłosić zwierzchnikowi lub przedstawicielowi pionu
medycznego. Osobę taką należy natychmiast odizolować od reszty.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•

Procedura obowiązuje od dnia otwarcia placówki do odwołania przez
dyrektora Zespołu Szkół.

