
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  podczas organizacji zajęć rewalida-
cyjno-wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie  
 od dnia 01 września 2021 r.

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Gło� wnego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Eduka-
cji,  w celu zapewnienia bezpieczen� stwa podczas organizacji zajęc�  rewalidacyjno-wychowawczych i
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19,
 od dnia 1 wrzes�nia 2021 r. obowiązują specjalne procedury bezpieczen� stwa.

1. Za zapewnienie bezpieczen� stwa i higienicznych warunko� w pobytu w Placo� wce Specjalnym w Spe-
cjalnym Os�rodku Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie zwanego dalej Placo� wką, odpowiada Dy-
rektor Placo� wki zwany dalej Dyrektorem.

2. W Placo� wce stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Gło� wnego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra
Edukacji.

3. Placo� wka pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00.
4. Rodzic s�wiadomie decydując się na przyprowadzenie ucznia do Placo� wki jest zobowiązany wypeł-

nic� deklarację, stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszych procedur.
5. Przed  przyjęciem dziecka  do  placo� wki  zostanie  przeprowadzony wywiad  z  rodzicem/prawnym

opiekunem (telefonicznie lub droga mailową) dotyczący stanu zdrowia dziecka oraz s�rodowiska, w
kto� rym dziecko przebywa (przypadki kwarantanny, izolacji),  a w dniu przyjęcia dziecka rodzic/
prawny opiekun podpisuje os�wiadczenie.

6. Liczba dzieci  podczas zajęc�  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka moz;e  wynosic�  2-3 osoby,
przy czym minimalna przestrzen�  do wypoczynku, zabawy i zajęc�  dla dzieci nie moz;e byc�  mniejsza
nic� 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię kaz;dej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz
innych sprzęto� w znajdujących się w niej - zalecenia GIS).

7. Do Placo� wki nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownic yz objawami choro-
bowymi wskazującymi na infekcję. Po wejs�ciu do budynku Placo� wki kaz;demu pracownikowi oraz
dziecku mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Pla-
co� wki .

8. W Placo� wce dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywac�  ust i nosa (nie ma obowiązku przebywac�
w maseczkach), jez;eli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia
bądz�  Gło� wnego Inspektora Sanitarnego a takz;e w niniejszych Procedurach.

9. W S> rodki ochrony indywidualnej wg wskazan�  GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
10. Pracownicy bezpos�rednio obsługujący kliento� w obowiązkowo posiadają maseczki i ew. przyłbice, 

rękawiczki jednorazowe.
11. Na tablicy ogłoszen�  w holu znajdują się numery telefono� w do organu prowadzącego, stacji sani

tarno-epidemiologicznej oraz słuz;b medycznych, z kto� rymi nalez;y się skontaktowac� w przypadku 
stwierdzenia objawo� w chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placo� wki.

12. Dyrektor we wspo� łpracy z organem prowadzącym zapewnia:
1) Sprzęt, s�rodki czystos�ci i do dezynfekcji, kto� re zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczen�

Placo� wki, placu zabaw oraz sprzęto� w, zabawek znajdujących się w Placo� wce;
2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejs�ciu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowy-

wania posiłko� w, a takz;e s�rodki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla
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pracowniko� w  odbierających rzeczy,  produkty  od  dostawco� w  zewnętrznych  oraz  personelu
sprzątającego;

3) Zamykane kosze na zuz;yte s�rodki ochrony indywidualnej;
4) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higie-

nicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia 
i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;

5) Pomieszczenie do izolacji osoby, u kto� rej stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w ma-
seczki, rękawiczki (ew. przyłbicę) oraz płyn do dezynfekcji rąk ;

6) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczen� stwa;
7) i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakaz;enia wszystkim pracownikom jak i ro-

dzicom.
13. Dyrektor:

1) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowniko� w Placo� wki zgodnie z powierzo-
nymi im obowiązkami;

2) Dba o to by w salach, w kto� rych spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmioto� w, kto� rych
nie da się skutecznie zdezynfekowac�;

3) Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczen� stwa dzieci 
w Placo� wce;

4) Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi - telefo-
nicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
6) Wspo� łpracuje ze słuz;bami sanitarnymi;
7) Instruuje pracowniko� w o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podej-

rzenia zakaz;enia;
8) Zapewnia taką organizację, kto� ra uniemoz; liwi stykania się ze sobą poszczego� lnych grup dzie-

ci, a dana grupa będzie przebywac� w wyznaczonej, stałej sali, zas�  grupą będą się opiekowali w
miarę Ci sami opiekunowie;

9) Informuje rodzico� w o obowiązujących w Placo� wce procedurach postępowania na wypadek
podejrzenia zakaz;enia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej;

10) Organizuje działalnos�c� Placo� wki zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
14. Kaz;dy pracownik Placo� wki zobowiązany jest:

1) Stosowac� zasady profilaktyki zdrowotnej:
a) Regularnego  mycia  rąk  przez  30  sekund  mydłem i  wodą  oraz  s�rodkiem dezynfekującym

zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
b) Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c) Unikania kontaktu z osobami, kto� re z� le się czują;

2) Dezynfekowac� ręce niezwłocznie po wejs�ciu do budynku Placo� wki stosując s�cis�le zasady dezyn-
fekcji rąk.

3) Informowac� Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
4) Postępowac� zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczen� stwa;
5) Zachowywac� dystans między sobą - minimum 1,5 m.
6) Stosowac� s�rodki ochrony indywidualnej wg zasad okres� lonych przez GIS, MZ.
7) Nie nosic�  biz;uterii na rękach poniz;ej łokcia (piers�cionko� w, zegarko� w, bransoletek), gdyz;  utrud-

niają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk.

14. Pomoce nauczyciela myją i/lub dezynfekują:
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1) Ciągi komunikacyjne - myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem;
2) Poręcze, włączniki s�wiatła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty

stoło� w, z kto� rych korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejs�ciowe do placo� wki, zabawki, szaf-
ki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach - myją i dezynfekują;

3) Toalety dla personelu i dzieci - myją i dezynfekują;
4) Wietrzą pomieszczenia, w kto� rych odbyła się dezynfekcja, tak aby nie naraz;ac� dzieci ani in-

nych pracowniko� w na wdychanie oparo� w;
5) Wietrzą pomieszczenia, częs�ci wspo� lne budynku, korytarze co najmniej raz na godzinę, ro� w-

niez;  w czasie dni wolnych.
6) Myją i dezynfekują ręce po kaz;dej czynnos�ci związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
7) Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, kto� rymi bawiło się dziecko zanim będzie z nich ko-

rzystało kolejne dziecko;
8) Wykonują inne stałe prace okres�lone w zakresie czynnos�ci na stanowisku pracy.

15. Nauczyciele:
1) Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęc� - liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy cho-

robowe u dzieci, dostępnos�c� s�rodko� w czystos�ci i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
2) Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, 

po powrocie ze s�wiez;ego powietrza;
3) Wietrzą salę, w kto� rej odbywają się zajęcia - przynajmniej raz na godzinę, jes� li jest to koniecz-

ne takz;e w czasie zajęc�;
4) Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
5) Dbają o to, by dzieci unikały bliskich kontakto� w i innymi osobami przebywającymi w Placo� w-

ce.
6) Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z Placówki

1. W drodze do i do Placo� wki opiekunowie z dziec�mi oraz młodziez;  przestrzegają aktualnych przepi-
so� w prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

2. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placo� wki musi miec� zakryty nos

i usta oraz miec� zdezyfekowne ręce lub załoz;one rękawiczki jednorazowe. 

3. Jez;eli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno
przyprowadzac� dziecka do Placo� wki. 

4. W celu szybkiej komunikacji Placo� wki z rodzicem dziecka, rodzice muszą byc�  cały czas dostępni
pod telefonem.

5.Na teren budynku Placo� wki (tylko na teren szatni) wpuszczany jest jeden rodzic

z dzieckiem/dziec�mi. Następni, wpuszczani są gdy poprzedni opuszczą szatnię. Podobnie podczas
odbioru dzieci.

6.Rodzic  przed  oddaniem  dziecka  do  przedszkola  zapoznaje  się   z  dokumentem   „Procedury
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zapewnienia  bezpieczeństwa  podczas  organizacji  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych,
rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Człuchowie w związku z wystąpieniem COVID-19” i  podpisuje os�wiadczenie
związane  z  przeciwdziałaniem  COVID-19.  W  przypadku  braku  os�wiadczenia  dziecko  nie  jest
wpuszczane do Placo� wki.

7.Pracownik  Placo� wki,  podczas  przejmowania  dziecka  od  rodzica/prawnego  opiekuna,  dokona
mierzenia temperatury dziecka, termometrem bezdotykowym.

8.Pracownik dba o to, by dziecko po wejs�ciu do budynku Placo� wki, zdezynfekowało ręce, a następnie
odprowadza do sali, w kto� rej dziecko będzie odbywało zajęcia.

9.Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach okres�lonych przez siebie

i uzgodnionych  z dyrektorem lub innym pracownikiem Placo� wki.

10. W  przypadku  zgromadzenia  się  kilkorga  dzieci  -  rodzic  czeka  z  dzieckiem  przed  budynkiem
Przedszkola z zachowaniem zasad okres�lonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 1,5 m.

11. Dziecko nie moz;e wnosic�  do budynku Placo� wki zabawek ani przedmioto� w, kto� re są zbędne do
zajęc�, w kto� rych dziecko uczestniczy.

12. Rodzic nie przemieszcza się po terenie Placo� wki, w miarę moz; liwos�ci przyprowadza i odbiera
 dziecko jeden rodzic.

13. W częs�ciach wspo� lnych placo� wki rodzice/opiekunowie stosują zasady :
 a) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem /dziec�mi

b) dystansu od pracowniko� w szkoły mion. 1,5 m,
 c) opiekunowie powinni przestrzegac� obowiązujących przepiso� w prawa związanych

14. W szatni, w Placo� wce, nie wolno zostawiac� foteliko� w, rowerko� w itp. 

15. Do Placo� wki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawo� w s�wiadczących o
infekcji  (katar,  kaszel,  podwyz;szona  temperatura  -  powyz;ej  37.2  C),  widoczne  osłabienie,
ospałos�c�, złe samopoczucie). 

16. Sale nalez;y wietrzyc� co najmniej raz na godzinę.

17. Nalez;y zapewnic� taką organizację pracy, kto� ra uniemoz; liwia stykanie się ze sobą poszczego� lnych 
grup dzieci.

18. Opiekunowie powinni zachowac� dystans społeczny między sobą wynoszący min.1,5 m.

19.W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawo� w chorobowych

u  dziecka,  pracownik  nie  odbiera  dziecka,  pozostawia  je  rodzicom  i  informuje  Dyrektora  lub
osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodzico� w
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o koniecznos�ci kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

20. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodzico� w/opiekuno� w prawnych.

Formuła zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania Placówki

1. Zajęcia, o kto� rych mowa w niniejszej procedurze, mają charakter dobrowolny, 
a uczestnictwo w nich będzie zalez;ało od decyzji rodzica/rodzico� w/opiekuno� w prawnych dzieci
i młodziez;y.

2. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęc�  rewalidacyjnych w czasie ograniczonego
funkcjonowania Placo� wki związanego z zagroz;eniem COVID -19, za zgodą rodzico� w, mogą przyjąc�
formę zajęc� indywidualnych z wychowankami, prowadzonych w miejscu zamieszkania ucznia.

3. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w  miejscu zamieszkania  dziecka/ucznia są organizowane,
po  uzgodnieniu  z  rodzicem/rodzicami/  opiekunem/opiekunami  prawnymi  dzieci/ucznio� w  wg
reguł okres�lonych w niniejszej procedurze.

4. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica/ opiekuna prawnego, bądz�  ryzyka wynikają-
cego  z  charakteru  zajęc�,  zagroz;enia  zdrowotnego  czy  braku  moz; liwos�ci  zorganizowania  zajęc�
w sposo� b zmniejszający ryzyka, nalez;y kontynuowac�  pracę z dziec�mi lub młodziez;ą z wykorzysta-
niem metod i technik kształcenia na odległos�c�.

5. W zajęciach polegających na bezpos�rednich kontaktach nauczyciela i ucznia, nie mogą uczestniczyc�
dzieci i młodziez;  oraz kadra pedagogiczna, kto� rzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają ob-
jawy choroby zakaz�nej.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniem, w miejscu zamieszkania ucznia

1. Zajęcia organizowane będą z zastosowaniem reguł rez; imu sanitarnego wg wytycznych  Ministra
Zdrowia, Gło� wnego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

2. Pracownicy  Placo� wki,  prowadzący  zajęcia  indywidualne  w  domach  swoich  wychowanko� w
zobowiązani są do:

1) Uzgodnienia szybkiej s�ciez;ki komunikacji z rodzicami wychowanko� w;
2) Kaz;dorazowo  przed  rozpoczęciem  zajęc�  przeprowadzają  wywiad  telefoniczny  z  rodzicem

ucznia w celu ustalenia czy nie występują: gorączka, kaszel, katar, dusznos�ci, bo� le głowy, bie-
gunka, utrata węchu lub smaku, nietypowe zachowania oraz czy został przeprowadzony pomiar
temperatury u dzieci w dniu przewidzianych zajęc�;

3) Stosowania s�rodko� w ochrony indywidualnej wg włas�ciwych instrukcji;
4) Mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczego� lnie:
a) Przed i po kontakcie z dziec�mi i młodziez;ą,
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b) Po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
c) Po usunięciu s�rodko� w ochrony osobistej
5) W miarę moz; liwos�ci uz;ywania osłony ust i nosa oraz informowanie dzieci 

i młodziez;y o koniecznos�ci stosowania tego rozwiązania, w sposo� b dostosowany do ich moz; li-
wos�ci psychofizycznych;

6) Przy czynnos�ciach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodziez;y uz;ywanie odpowiednich
s�rodko� w ochrony indywidualnej;

7) Informowania dzieci i młodziez;y, w sposo� b dostosowany do ich potrzeb, 
o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust;

8) Informowania rodzico� w oraz dzieci i młodziez;y, w sposo� b dostosowanych do  moz; liwos�ci  psy-
chofizycznych wychowanko� w  o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny
oraz przekazywanie wskazo� wek Gło� wnego Inspektora Sanitarnego w powyz;szym zakresie;

9) Niezwłocznego  informowania  Dyrektora  Placo� wki  o  wszelkich  objawach  chorobowych  u
ucznio� w;

3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane będą w s�cisłej wspo� łpracy z rodzicami wycho-
wanko� w.

4. W celu zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunko� w domownikom
i pracownikom Placo� wki podczas prowadzenia zajęc� w miejscu zamieszkania ucznia, rodzice ucznia
powinni zadbac� w szczego� lnos�ci o:
1) Utrzymywanie biez;ącego kontaktu z Placo� wką i kadrą pedagogiczną prowadzącą zajęcia z ich

dziec�mi;
2) Przygotowanie w domu osobnego pomieszczenia do prowadzenia zajęc� o min. powierzchni 8m2;
3) Stworzenia nalez;ytych warunko� w sanitarnych pomieszczenia do zajęc�:
a) Obowiązkową dezynfekcja pomieszczenia przed i po zakon� czeniu zajęc�;
b) Obowiązkowe wietrzenie pomieszczenia przed i po zakon� czeniu zajęc�;
4) Monitorowanie stanu zdrowia dziecka, w tym:
a) Biez;ącą  obserwacja  objawo� w  typu:  gorączka,  kaszel,  katar,  dusznos�ci,  bo� le  głowy,  biegunka,

utrata węchu lub smaku, nietypowe zachowania,
b) pomiar temperatury u dzieci w dniu przewidzianych zajęc�;
5) Niezwłoczne informowanie pracowniko� w Placo� wki o wszelkich objawach chorobowych u dziec-

ka
6) W pomieszczeniu, w kto� rym prowadzone są zajęcia z uczniem, w trakcie zajęc�, przebywac� moz;e

wyłącznie nauczyciel i uczen� .
7) Kaz;dorazowo, przed rozpoczęciem zajęc�  w domu ucznia, rodzic podpisuje stosowne os�wiadcze-

nie o zdrowiu dziecka i zachowaniu reguł sanitarnych 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
1. W Placo� wce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u kto� rej stwierdzono objawy cho-

robowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn
do dezynfekcji rąk. 

2. W przypadku stwierdzenia objawo� w chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszno-
s�ci, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy po-
mieszczeniu do izolacji.

3. Pracownik, kto� ry zauwaz;ył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępują-
cą.

4. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: 
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z rodzicem/ rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz
organem prowadzącym i informuje o objawach.

5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Placo� wce rodzica/opiekuna dziecka podej-
rzanego o zaraz;enie, Dyrektor ma prawo powiadomic�  o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Po-
wiatową Stację Epidemiologiczną.

6. Wskazany przez dyrektora pracownik (wicedyrektor, nauczyciel, sekretarz) kontaktuje się telefo-
nicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7. Nauczyciel, jes�li to moz; liwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w kto� rej przebywało
dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja -
stoliko� w, krzeseł, zabawek).

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Placo� wki,  kto� ry zachowuje wszelkie s�rodki
bezpieczen� stwa - przed wejs�ciem i po wyjs�ciu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejs�ciem do
pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną 
i rękawiczki.

9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Placo� wki przy gło� wnych drzwiach wejs�ciowych do bu-
dynku Placo� wki.

10. W przypadku wystąpienia u pracownika Placo� wki będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawo� w sugerujących zakaz;enie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i in-
formuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu - zachowując stosowny dystans i s�rodki
ostroz;nos�ci, aby nie dochodziło do przenoszenia zakaz;enia.

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Placo� wki kolejnych dzieci do czasu
wymycia i dezynfekcji obszaru, w kto� rym przebywał 
i poruszał się pracownik.

12. Dyrektor  lub  osoba  wyznaczona  zawiadamia  powiatową  stację  sanitarno-  epidemiologiczną  i
wprowadza do stosowania na terenie Placo� wki instrukcje 
i polecenia przez nią wydawane.

13. Obszar, w kto� rym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakaz;enia COVID-19 jest
niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki s�wiatła,
poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

14. Pomieszczenie, kto� re przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszcze-
niu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę oso� b, z kto� rymi osoba podejrzana o
zakaz;enie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazac�  ją powiatowej stacji sanitarno-epide-
miologicznej.

16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci
czy pracowniko� w wskazujących na moz; liwos�c� zakaz;enia COVID-19.

17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnos�nie dalszych działan�  w przypadku stwier-
dzenia na terenie placo� wki zakaz;enia.

18. W przypadku uzyskania informacji od rodzico� w lub pracowniko� w o potwierdzonym zaraz;eniu wi-
rusem SARS-coV-2 i zagroz;eniem wystąpienia COVID-19 u osoby, kto� ra przebywała w ostatnim
tygodniu w placo� wce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z po-
wiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazo� wek, instrukcji do dalszego
postępowania.

19. W  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawo� w,  sugerujących  zakaz;enie  koronawirusem  u
pracownika Placo� wki wykonującego swoje zadanie na stanowisku pracy poza terenem Placo� wki,
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nalez;y go niezwłocznie odsunąc� od pracy i odesłac�  transportem indywidualnym do domu (trans-
port własny lub sanitarny). Nalez;y powiadomic� włas�ciwą miejscową powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosowac� się s�cis�le do wydawanych instrukcji i polecen� .

20. Pracownik Placo� wki powinien oczekiwac� na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w kto� rym
jest moz; liwe czasowe odizolowanie go od innych oso� b. Jes�li nie ma takiego pomieszczenia, nalez;y
wydzielic� obszar, w kto� rym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległos�ci min. 2 m z kaz; -
dej strony.

21. Pracownicy Placo� wki, u kto� rych wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakaz;enie koronawiru-
sem, poza czasem wykonywania pracy,  powinni zostac�  w domu i skontaktowac�  się telefonicznie
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaz�nym, a w razie pogarszania się stanu zdro-
wia zadzwonic� pod nr 999 lub 112 i poinformowac�, z;e mogą byc� zakaz;eni koronawirusem.

Przepisy końcowe
1. Procedury bezpieczen� stwa obowiązują w Placo� wce od dnia 1 wrzes�nia  2021 r. do czasu ich odwo-
łania.
2. Wszyscy pracownicy Placo� wki oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do ich s�cisłego sto-
sowania i przestrzegania.
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Klauzula informacyjna - deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły w okresie pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, kto� rej dane do-
tyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oso� b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo� lne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iz; :

• administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepiso� w prawa jest
Specjalny Os�rodek Szkolno-Wychowawczy w Człuchowie z siedzibą przy ul. S. Batorego 24, kod pocztowy 77-
300

• Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badan�  tempe-
ratury ciała, kto� re odbędą się na terenie placo� wki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogo� lnego rozporządze-
nia o ochronie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciąz;ące-
go na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogo� lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwa-
rzanie jest niezbędne ze względo� w związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, ta-
kich jak ochrona przed powaz;nymi transgranicznymi zagroz;eniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich
standardo� w jakos�ci  i  bezpieczen� stwa opieki zdrowotnej  oraz produkto� w leczniczych lub wyrobo� w medycz-
nych, na podstawie prawa Unii lub prawa pan� stwa członkowskiego, kto� re przewidują odpowiednie, konkretne
s�rodki ochrony praw i wolnos�ci oso� b, kto� rych dane dotyczą, w szczego� lnos�ci tajemnicę zawodową - przepisy
wydane na podstawie ustawy o szczego� lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choro� b zakaz�nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wy-
tyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego).

• kategorie odnos�nych danych osobowych członko� w rodziny: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer tele-
fonu, miejsce pracy, informacje o stanie zdrowia (szczego� lna kategoria danych osobowych);

• dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celo� w
oraz przez okres wynikający z przepiso� w archiwalnych okres�lonych na podstawie m.in. Jednolitego Rzeczowe-
go Wykazu Akt;

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do tres�ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ogranicze-
nia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodnos�c� z prawem przetwarzania, kto� rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iz;  przetwarzanie danych osobo-
wych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogo� lnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, a ich niepodanie
moz;e skutkowac�  pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,  wyraz;ona przez Panią /Pana zgoda na pomiar
temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji badania. Odmowa podania da-
nych osobowych Administratorowi uniemoz; liwi wykonanie badan� .

  


