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Procedury bezpieczeństwa
w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2
PROCEDURA II/IN/09/2020
ZAPEWNIENIE WARUNKÓW POBYTU WYCHOWANKOM W GRUPACH CAŁODOBOWYCH
1. Cel procedury i zakres stosowania.
W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Rozporządzeniem MEN
z dn. 11 marca 2020 r. (ze zmianami), wytycznymi z dnia 5 sierpnia 2020 r. oraz zaleceniami
z dnia 12 sierpnia 2020 r. wprowadzonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego
Inspektora Sanitarnego, wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia
i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników grup całodobowych w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym pn: „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w
Krakowie, podopiecznych oraz rodziców i opiekunów prawnych, którzy powierzają
sprawowanie opieki nad dziećmi pracownikom grup całodobowych.
Niniejsza procedura dotyczy funkcjonowania grup całodobowych od dnia 1 września w reżimie
sanitarnym.

2. Zasady obowiązujące podczas zajęć i przebywania wychowanków na terenie
jednostki.
1) Nauczycielom, opiekunom i personelowi obsługującemu jednostkę rekomenduje się
korzystanie z zapewnionych im środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek
ochronnych, płynów dezynfekcyjnych oraz zachowywania dystansu w przestrzeniach
wspólnych (podczas spotkań pokój nauczycielskim, na korytarzu).
2) Wychowankowie na terenie jednostki mogą używać maseczek i rękawiczek ochronnych.
Uczniowie, wychowankowie, pracownicy, osoby z zewnątrz przebywające na terenie jednostki,
które stosują środki ochrony, zobowiązane są do stosowania procedury VI/09/2020 dotyczącej
postępowania ze zużytymi środkami ochrony.
3) Personel kuchenny, personel obsługi, pracownicy administracyjno-biurowi, zobowiązani są do
ograniczenia do minimum kontaktu z wychowankami i nauczycielami.
4) Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podania szybkiej i skutecznej drogi kontaktu z nim
lub inną osobą mogącą sprawować opiekę nad dzieckiem i/lub powiadomić go w razie
konieczności kontaktu z jednostką.
5) Na terenie jednostki obowiązują ogólne zasady higieny – częste mycie rąk (przed i po jedzeniu,
po skorzystaniu z toalety), unikanie dotykania twarzy, kichanie w zgięcie łokcia oraz
dezynfekcja rąk przy wejściu na teren jednostki (przy braku przeciwwskazań zdrowotnych).
Nauczyciele prowadzący zajęcia i sprawujący opiekę nad wychowankami są zobowiązani do
przypominania im obowiązujących zasad.
6) Podczas przebywania na terenie jednostki, wychowankowie w miarę możliwości, zobowiązani
są do zachowania dystansu między sobą.
7) Nie należy łączyć wychowanków z różnych grup i prowadzić zajęć międzygrupowych.
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8) W miarę możliwości należy unikać gromadzenia się wychowanków w częściach wspólnych –
łazienkach, kuchni, pracowni komputerowej itp.
9) Zaleca się wprowadzenie harmonogramu porannego i wieczornego korzystania z łazienek
(prysznic, poranna i wieczorna toaleta), aby uniknąć kontaktu wychowanków z poszczególnych
pokoi w częściach wspólnych.
10) W miarę możliwości zaleca się, aby wychowankowie czas wolny spędzali w pokojach i
pomieszczeniach rekreacyjnych (świetlicach) i nie przemieszczali się po terenie jednostki.
11) Dopuszcza się korzystanie z kuchni dydaktycznej w pawilonie IV, przy obligatoryjnej dezynfekcji
blatów, stołów, poręczy krzeseł i klamek oraz sprzętu dotykanego przez uczniów, wyparzeniu
sprzętu kuchennego przez nauczyciela po zakończonych zajęciach.
12) Dopuszcza się korzystanie z pracowni komputerowej w części mieszkalnej, przy obligatoryjnej
dezynfekcji blatów ławek, poręczy krzeseł i klamek oraz sprzętu dotykanego przez uczniów
(klawiatura, myszka, pomoce) przez nauczyciela po skorzystaniu z komputera.
13) Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. Przedmioty
szkolne, podręczniki i inne niezbędne, wychowankowie powinni przechowywać w
przydzielonej im szafce (szafie) z ograniczonym dostępem innych osób.
14) Korytarze i inne części wspólne powinny być wietrzone co najmniej raz w ciągu godziny. Pokoje
wychowanków, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia w których przebywają podopieczni
i pracownicy grup całodobowych powinny być systematycznie myte, czyszczone i/lub
dezynfekowane. Zaleca się prowadzenie prac porządkowych zgodnie z procedurą III/09/2020 i
wprowadzenie monitoringu prac porządkowych (Zał. 1 do procedury III/09/2020)
15) Jeżeli jest taka możliwość podopieczni powinni pod opieką nauczyciela korzystać z pobytu na
świeżym powietrzu przy zachowaniu maksymalnej odległości i zmianowości grup.
16) Podopieczni, za zgodą nauczyciela mogą korzystać z placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz
wewnętrznej pod warunkiem zapewnienia przez nauczyciela dezynfekcji urządzeń po
skorzystaniu z nich przez wychowanków.
17) Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na placu zabaw, siłowni
zewnętrznej lub urządzeń na boisku nastąpi wyłączenie z użytku konkretnego obszaru.
18) Wyjścia grup na zewnątrz zostają ustalone tak, aby ograniczyć spotykanie się/mijanie grup w
ciągach komunikacyjnych. Jeżeli na zewnątrz przebywają jednocześnie dwie grupy (lub więcej),
należy zajęcia zorganizować tak, aby przebywały one w innych obszarach na terenie jednostki
i aby nie było możliwości kontaktu podopiecznych i opiekunów z poszczególnych grup. Czas na
świeżym powietrzu powinien być tak organizowany, aby ograniczyć bliski kontakt między
wychowankami.
19) Dopuszczalne jest organizowanie wycieczek wyłącznie w terenie otwartym – w plenerze.
Podczas wyjść na spacery poza teren jednostki nie należy korzystać z zewnętrznych placów
zabaw, siłowni.
20) Jeżeli ze względu na dobro podopiecznych, konieczne jest zorganizowanie wyjścia poza teren
jednostki organizator wyjścia zobowiązany jest do zapewnienia stosowania wszystkich zasad
obowiązujących w reżimie sanitarnym w miejscu docelowym oraz podczas drogi do i z miejsca
docelowego.
21) Wszystkie zajęcia dodatkowe tj. basen, dogoterapia, filoterapia, wyjście na ściankę
wspinaczkową, robotyka, itd. zostają wstrzymane do odwołania. Wyjścia do sklepów
z wychowankami w celu zakupu produktów na posiłki dydaktyczne i inne, w tym – wyjścia na
zakupy wychowanków, zostają wstrzymane. W przypadku konieczności dokonania zakupów,
nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do zorganizowania ich we własnym zakresie.
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22) Uroczystości zaplanowane na rok szkolny 2020/2021 zostają wstrzymane do odwołania.
Istnieje możliwość organizowania uroczystości w obrębie 1 klasy/ grupy (urodziny, ważne
wydarzenia).
23) Organizacja posiłków.
23.1.
Śniadania I i kolacja dla mieszkańców wydawane będą na stołówce szkolnej.
Wychowankowie zajmują miejsca zgodnie z grafikiem, nie przemieszczają się po stołówce,
śniadania podawane są przez osoby wyznaczone lub wychowawców. Śniadania drugie dla
wychowanków przygotowywane są w formie suchego prowiantu – do spożycia w szkole.
23.2.
Personel kuchenny powinien ograniczyć kontakty z innymi osobami.
23.3.
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w
temp. 60st. lub je wyparzać. W przypadku braku możliwości skorzystania ze zmywarki naczynia
należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
24) W przypadku zaobserwowania u wychowanka objawów chorobowych należy postępować
zgodnie z obowiązującymi procedurami (procedura IV/09/2020).

3. Obowiązywanie procedury.
Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.

