Procedury
zapewnienia bezpieczeństwa
w Zespole Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych
i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1389)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz.U.2020r. poz.1385)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz.U.2020 r. poz.1386)
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r., poz.1394)
5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 2 lipca 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych forma
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na
podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej ( DZ. U. z 2019 r. poz 59, oraz 2020 r. poz. 322, 374 i 567) oraz wytyczne
MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września
2020 r.

§1
Cel procedury
1. Celem procedury jest minimalizowanie pojawienia się zagrożenia zakażeniem Covid 19
oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wystąpieniu zakażenia.
2. Ochrona zdrowia dotyczy każdego członka społeczności szkolnej- dzieci, uczniów,
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
3. Procedura ustala jednoznaczne zasady postępowania prewencyjnego w Zespole Szkół
Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1
w Ciechocinku.
4. Za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Zespole Szkół
Specjalnych nr 1 w Ciechocinku odpowiada dyrektor szkoły.
5. W szkole nr 1 stosuje się wytyczne Ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
6. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor szkoły w porozumieniu
z ordynatorami szpitala i organem prowadzącym po uzyskaniu opinii najbliższej stacji
sanitarno- epidemiologicznej powiadamia kuratora oświaty i stosuje się do zaleceń
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim..
§2
Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych dla Dzieci
i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku- Szkoła
Podstawowa Specjalna
1.
2.
3.
4.

nr 2, Liceum Ogólnokształcące Specjalne

W szkole obowiązuje tradycyjna forma kształcenia.
W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele/wychowawcy.
Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów/wychowanków w sali nie może być mniejsza
niż 4m2 na jedną osobę (uczniów/wychowanków; nauczycieli/wychowawców)*
*Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń: ciągów komunikacji wewnętrznej,
higieniczno-sanitarnych. Nie należy sumować powierzchni sal dla uczniów/wychowanków
i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnie w każdej sali wylicza się

z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.
4. Z sali w której przebywają uczniowie/wychowankowie, należy usunąć przedmioty
i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Pomoce należy
dokładnie czyścić lub dezynfekować.
5. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów/wychowanków powinna wynosić
1,5 m.

6. Uczeń/wychowanek posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia/wychowanka, uczniowie/wychowankowie nie
powinni wymieniać się przyborami między sobą.
7. W przypadku korzystania z sali gimnastycznej-mogą w niej przebywać dwie grupy
uczniów/wychowanków. Po zajęciach podłoga powinna zostać umyta, zdezynfekowana.
8. Podczas mszy św., odbywającej się w sali gimnastycznej należy zachować dystans między
osobami. Uczestnicy nabożeństwa są zobowiązani do noszenia maseczek.
Wychowankowie, którzy nie uczestniczą w Mszy św. powinni znajdować się na swoim
oddziale pod opieką wychowawców.
9. Sale/świetlice należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
10. Nauczyciel/wychowawca organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach.
Uczniowie/wychowankowie spędzają czas pod nadzorem nauczyciela/wychowawcy.
11. Zaleca się korzystanie przez uczniów/wychowanków z boiska szkolnego oraz pobytu na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup
i dystansu między nimi.
12. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
13. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi
dystans.
14. Spotkania, w których uczestniczą wszyscy uczniowie/wychowankowie szkoły, powinny
odbywać się przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa obowiązujących
w przestrzeni publicznej (zachowanie dystansu społecznego, wyposażenie w maseczki,
dezynfekcja rąk).
15. Trasy spacerów zdrowotnych organizowanych w grupach powinny przebiegać przez
miejsca mniej uczęszczane przez inne osoby.
16. Wyjścia poza teren szkoły/szpitala można organizować w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły/z lekarzem leczącym, zgodnie ze wskazaniami przyjętymi w placówce leczniczej.
Nie zaleca się dokonywania zakupów przez całą grupę jednocześnie. Zakupy dla
wychowanków (w trudnej sytuacji organizacyjnej) powinien realizować wychowawca.
Istnieje możliwość zakupów przez dzieci po kilkoro (np. nie więcej niż 3
uczniów/wychowanków w sklepie- pod opieką wychowawcy). Podstawowa zasadą jest
dokonywanie zakupów w małych sklepach, bez obecności innych klientów.
17. Uczniowie/wychowankowie biorący udział w wycieczkach turystycznych (zwiedzanie
muzeów, wystaw itp.) i korzystający ze środków transportu muszą być poinstruowani
o zasadach bezpiecznego zachowania i konieczności przestrzegania ich.

18. Uczeń/wychowanek nie powinien zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych
przedmiotów (np.: swoich zabawek, telefonów).
19. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów/wychowanków w jednym
pomieszczeniu.
20. Zajęcia w grupach wychowawczych odbywają się w świetlicach na terenie sanatorium
z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne
sale dydaktyczne na terenie szkoły.
21. Nauczyciele/wychowawcy i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans
społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 m.
22. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni zminimalizować kontakt
z uczniami/wychowankami oraz nauczycielami/wychowawcami.
23. Rodzice/opiekunowie prawni odwiedzający dzieci mają zachować dystans społeczny
w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów/wychowanków i ich
rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
24. W w/w kontaktach należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności
(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
25. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń/wychowanek zdrowy, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
26. Zasady przebywania osób z zewnątrz w budynku szpitala określa kierownik
administracyjny obiektu. Przebywanie osób z zewnątrz w budynku szkoły należy
ograniczyć do minimum.
27. W placówce stosuje się przy wejściu na teren szkoły (sekretariat) termometr
bezdotykowy i dezynfekuje się go po użyciu w danej grupie.
28. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia/wychowanka należy
je niezwłocznie zgłosić w dyżurce pielęgniarek lub lekarzowi dyżurnemu.
§3
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym do budynku szkoły znajdują się numery telefonów
do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.
2. Przed wejściem do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego
do rąk z informacją o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez
wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
3. Dezynfekowanie dłoni, zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe.

4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie/wychowankowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem
i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, skorzystaniu z toalety.
5. Realizacja prac porządkowych podlega codziennemu monitoringowi, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur komputerowych, włączników.
§3
Opieka nad dziećmi w czasie posiłku na stołówce w szpitalu
1. Uczniowie/wychowankowie udają się na posiłki pod opieką nauczycieli/wychowawców,
wyposażeni w maseczki ochronne, uprzednio dezynfekując ręce.
2. Nauczyciele/wychowawcy przebywający z dziećmi w stołówce powinni korzystać
z przewidzianych zaleceniami środków ochrony osobistej.
3. Zasady bezpiecznego korzystania z posiłków określają przepisy placówki leczniczej.
§4
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły wyznacza się
i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie
lub wydziela się obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.*
*Na pomieszczenie przeznaczona będzie sala lekcyjna wolna od zajęć edukacyjnych
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy bezzwłocznie odsunąć
go od pracy i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do jej zaleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe.
5. Na terenie szkoły rozmieszcza się na korytarzach i salach lekcyjnych/ świetlicach zajęć
wychowawczych potrzebne numery telefonów, w
epidemiologicznej, służb medycznych, dyrektora szkoły.
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6. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w obiekcie, w którym
przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
7. Pracownicy szkoły zobowiązani są, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
do pozostania w domu
i skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną.
Pracownik
zobowiązany
jest
poinformować
pracodawcę
o wystąpieniu w/w zdarzenia- tel. 730627945 (telefon całodobowy)
8. Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujące przepisy prawa.
§5
Obowiązki nauczycieli/ wychowawców
1. Nauczyciel/wychowawca:
1) przychodzi do pracy zdrowy, bez kontaktu z osobami w kwarantannie i domowej
izolacji.
2) przy wejściu do szkoły poddaje się mierzeniu temperatury i dezynfekuje ręce.
3)
4)
5)
6)

we wspólnej przestrzeni szkolnej zasłania usta i nosi (maseczką lub przyłbicą).
zachowuje dystans społeczny – 1,5 m od innych osób.
po skończonej lekcji wietrzy salę lekcyjną.
obowiązują go ogólne zasady higieny (mycie rąk, zasłanianie ust i nosa).

7) w sytuacji wystąpienia objawów choroby / gorączki/ zgłasza ten fakt dyrekcji
i odsuwa się od obowiązków. Postępuje zgodnie z poleceniem dyrektora i Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. Tel. kom. do dyrektora szkoły- Ewa Giza 730627945- całodobowy.
3. Telefon alarmowy do SANEPID Aleksandrow Kujawski od godz. 15:00 (48) 608016764
4. Całodobowa infolinia w sprawie kwarantanny i zdrowia (48) 222 500 115
§6
Obowiązki nauczyciela biblioteki
1. Nauczyciel biblioteki:
1) przychodzi do pracy zdrowy, bez kontaktu z osobami w kwarantannie i domowej
izolacji.
2) przy wejściu do szkoły poddaje się mierzeniu temperatury i dezynfekuje ręce.
3) we wspólnej przestrzeni szkolnej zasłania usta i nosi (maseczką lub przyłbicą).
4) zachowuje dystans społeczny – 1,5 m od innych osób.
5) obowiązują go ogólne zasady higieny (mycie rąk, zasłanianie ust i nosa).

6) w sytuacji wystąpienia objawów choroby / gorączki/ zgłasza ten fakt dyrekcji
i odsuwa się od obowiązków. Postępuje zgodnie z poleceniem dyrektora i Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
2.
3.
4.
5.

Tel. kom. do dyrektora szkoły- Ewa Giza 730627945- całodobowy.
Telefon alarmowy do SANEPID Aleksandrow Kujawski od godz. 15:00 (48) 608016764
Całodobowa infolinia w sprawie kwarantanny i zdrowia (48) 222 500 115
Opracowuje zasady korzystania z biblioteki, ilość uczniów korzystających z niej

jednorazowo.
6. Poddaje 2-dniowej kwarantannie książki i materiały oddawane przez uczniów.
7. Dezynfekuje i wietrzy swoje miejsce pracy.
§7
Obowiązki pracowników obsługi
1. Pracownik obsługi:
1) przychodzi do pracy zdrowy, bez kontaktu z osobami w kwarantannie i domowej
izolacji.
2) przy wejściu do szkoły poddaje się mierzeniu temperatury i dezynfekuje ręce.
3) we wspólnej przestrzeni szkolnej zasłania usta i nosi (maseczką lub przyłbicą).
4) zachowuje dystans społeczny – 1,5 m od innych osób.
5) po skończonej lekcji wietrzy salę lekcyjną.
6) obowiązują go ogólne zasady higieny (mycie rąk, zasłanianie ust i nosa).
7) w sytuacji wystąpienia objawów choroby / gorączki/ zgłasza ten fakt dyrekcji
i odsuwa się od obowiązków. Postępuje zgodnie z poleceniem dyrektora i Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
8) Tel. kom. do dyrektora szkoły Ewa Giza 730627945- całodobowy.
9) Telefon alarmowy do SANEPID Aleksandrow Kujawski od godz.
(48) 608016764
10) Całodobowa infolinia w sprawie kwarantanny i zdrowia (48) 222 500 115
2. Pracownik obsługi:
1) szczególnie starannie wykonuje czynności wynikające z zakresu obowiązków,

15:00

2) dezynfekuje klamki, poręcze, parapety i łazienki,
3) dezynfekuje blaty ławek, biurek, stołów, w klasie w której wymieniają się uczniowie,
4) podczas lekcji dezynfekuje w pokoju nauczycielskim stół, obramowania krzeseł,
kserokopiarkę,
5) codziennie przed przyjściem uczniów do szkoły dezynfekuje ławki, krzesła, poręcze,
klamki,

6) odnotowuje wykonanie czynności dezynfekowania w dziennej karcie monitoringu
pomieszczeń.
§8
Obowiązki uczniów
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
2. Podczas przerw uczniowie we wspólnej przestrzeni szkolnej i przejściu na podwieczorek
zakrywają nos i usta maseczką i przestrzegają zasad dystansu społecznego.
3. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny (częste mycie rąk, osłona nosa i ust podczas
kaszlu i kichania).
4. Jeśli występują u ucznia objawy chorobowe nauczyciel kieruje ucznia do dyżurki
pielęgniarek pod opieką osoby dorosłej.
5. Uczniowie posiadają własne przybory szkolne i nie wymieniają się nimi z innymi
uczniami.
6. Uczniowie na polecenie nauczyciela dyżurnego wychodzą na korytarz lub boisko szkolne.
7. Uczniowie bezwzględnie słuchają poleceń nauczyciela dyżurnego.
8. Uczniowie przestrzegają wyznaczonych dla klas przestrzeni szkolnych.
9. Uczniowie przed zajęciami w pracowni komputerowej myją i dezynfekują ręce.
§9
Organizacja przerw międzylekcyjnych
1. Nauczyciel po skończonych zajęciach z uczniami wietrzy klasę, otwierając okna i drzwi.
2. Uczniowie podczas przerwy przebywają na korytarzach przy salach lekcyjnych, w których
mają zajęcia, zachowując dystans społeczny 1,5 m od innych osób.
3. Uczniowie EW mają przerwy międzylekcyjne w innym czasie niż uczniowie klas IV-VIII
i LO
4. Przejście uczniów pod opieką nauczycieli dyżurnych do stołówki podczas przerwy
podwieczorkowej odbywa się w dwóch turach :
1) I tura – pierwsze piętro /(EW, s. 32, 33 oraz parter s. 15, 14, 12 ),
2) II tura – parter (s. 12, 11, 7, 6, 5 i s. 4 ).

Obowiązki

pracowników

§ 10
realizujących zadania

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
1. Pracownik spełnia wymogi §5.

na

oddziałach

dziecięcych

2. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa pracy na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego we Włocławku określają wytyczne dyrektora szpitala
stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu.
§11
Obowiązki pracowników administracji
1. Pracownik administracji- Główny Księgowy, Główny Specjalista oraz Sekretarz Szkoły:
1) przychodzi do pracy zdrowy, bez kontaktu z osobami w kwarantannie i domowej
izolacji.
2) przy wejściu do szkoły poddaje się mierzeniu temperatury i dezynfekuje ręce,
3) we wspólnej przestrzeni szkolnej zasłania usta i nosi (maseczką lub przyłbicą),
4) zachowuje dystans społeczny – 1,5 m od innych osób.
5) obowiązują go ogólne zasady higieny (mycie rąk, zasłanianie ust i nosa),
6) w sytuacji wystąpienia objawów choroby / gorączki/ zgłasza ten fakt dyrekcji
i odsuwa się od obowiązków. Postępuje zgodnie z poleceniem dyrektora i Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
7) tel. kom. do dyrektora szkoły Ewa Giza 730627945- całodobowy.
8) Telefon alarmowy do SANEPID Aleksandrow Kujawski od godz.
(48) 608016764
9) Całodobowa infolinia w sprawie kwarantanny i zdrowia (48) 222 500 115

15:00

Ewa Giza
………………………………..
( podpis dyrektora szkoły)

Wszyscy Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania powyższych zasad, dawania
dzieciom przykładu własnym postepowaniem i systematycznego przypominania uczniom/
wychowankom o konieczności ich stosowania.
Potwierdzam przeczytanie, zrozumienie oraz stosowanie w/ w zaleceń
L.p.

Nazwisko i imię Pracownika

Czytelny podpis

