
Procedury bezpieczeństwa w Grupach Wychowawczych

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

w Człuchowie



§ 1.
Postanowienia ogólne

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
COVID-19, w Grupach Wychowawczych przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Człuchowie, zwanych dalej odpowiednio Grupami
Wychowawczymi lub placówką i Ośrodkiem, w okresie ograniczonego
funkcjonowania Ośrodka, obowiązuje specjalna Procedura bezpieczeństwa.

2. Niniejsza Procedura została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

3. Procedura bezpieczeństwa, w okresie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich
pracowników, wychowanków Grup Wychowawczych i ich rodzin.

4. Procedura bezpieczeństwa, określa zasady bezpiecznego funkcjonowania
pracowników, wychowanków Grup Wychowawczych i ich rodzin.

5. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu
w Grupach Wychowawczych, odpowiada wicedyrektor Ośrodka, zwany dalej
wicedyrektorem.

6. Procedura, zobowiązuje każdego pracownika Internatu do samoobserwacji,
a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem(SARS-CoV-2), choroby
COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności,
kaszel, gorączka) do pozostania w domu, powiadomienia o tym fakcie kierownika
Internatu oraz stosowania zaleceń z teleporady u lekarza pierwszego kontaktu.

7. Jeżeli pracownik placówki miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem
(SARS-CoV-2) lub podejrzaną o chorobę Covid -19, mieszka z osobami
poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam podlega tym obowiązkom – nie
przychodzi do pracy i informuje o tym przełożonego.

8. Każdy pracownik, wychowanek, rodzice i opiekunowie prawni wychowanków
Grup Wychowawczych, maja obowiązek zapoznania się z niniejszą Procedurą
oraz są obowiązani do jej stosowania.

§ 2
Praca GrupWychowawczych w podwyższonym reżimie sanitarnym

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do placówki
mogą być zamknięte.

2. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń GIS, gdzie
minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m2.

3. Pobyt w Grupach Wychowawczych nie ma charakteru integracyjnego dzieci.
Wszelkie imprezy okolicznościowe, animacje, konkursy itp. dla wychowanków
Grup Wychowawczych mogą być ograniczane lub zawieszane, zgodnie
z aktualnym prawem.

4. Dzieci, korzystają z posiłków w stołówce, która posiada swój regulamin,
uwzględniający przepisy bezpieczeństwa w trakcie trwania pandemii
COVID-19.

5. Wprowadza się zmianowość podczas korzystania ze stołówki.

§ 3.



Obowiązki organu prowadzącego

1. Organ prowadzący Grupy Wychowawcze ma obowiązek:
1) Współpracować z dyrektorem i wicedyrektorem Ośrodka

w realizowaniu wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej i kontrolować
funkcjonowanie placówki w tym zakresie;

2) Pomóc wicedyrektorowi w stworzeniu i zapewnieniu pracownikom
i wychowankom Internatu bezpiecznych warunków funkcjonowania;

3) Zobligować wicedyrektora i inspektora BHP do przygotowania
wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki;

4) Zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania
placówki;

5) Wmiarę możliwości zapewnić dodatkowe pomieszczenia dla
wychowanków, a także wyposażenie tych pomieszczeń;

6) Wesprzeć wicedyrektora Ośrodka w zakupie niezbędnych indywidualnych
środków ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki,
ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuch z długim rękawem;

7) Ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem i wicedyrektorem Ośrodka,
np. do raportowania o liczbie wychowanków lub sytuacji podejrzenia
zakażenia;
.

§ 4.
Obowiązki wicedyrektora Ośrodka

1. Wicedyrektor, wspólnie z inspektorem BHP, przygotowuje i dostosowuje
regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego
reżimu sanitarnego.

2. Wicedyrektor współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Organizuje pracę personelu Grup Wychowawczych na okres wzmożonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronowirusa (SARS-CoV-2)
i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy Grup Wychowawczych na podstawie analizy
zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie wychowanków
i pracowników Grup Wychowawczych.

5. Zapewnia szkolenia personelu placówki z zakresu zachowania zasad
bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

6. Zwraca uwagę na profilaktykę zdrowotną dotyczącą wychowawców, personelu
pomocniczego i wychowanków Grup Wychowawczych.

7. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia
zachorowania pracowników lub wychowanków Grup Wychowawczych.

8. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki
stosowanych w placówce środków dezynfekujących do rąk i powierzchni.

9. Dopilnowuje aby przy wejściu do placówki był umieszczony dozownik z płynem
do dezynfekcji rąk.



10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia dostęp do mydła
i środków dezynfekujących w celu umożliwienia regularnego mycia rąk przez
pracowników i wychowanków oraz poleca wywieszenie plakatów z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do
dezynfekcji rąk.

11. Planuje, pilnuje i monitoruje zachowanie czystości w miejscach pracy, pokojach
wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymania czystości w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i ciągach
komunikacyjnych oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków.

12. Zwraca uwagę na konieczność zachowania dystansu społecznego -odległość 1,5
m od innych osób.

13. Wyznacza osobę do pomiaru temperatury pracownikom i wychowankom, jeżeli
otrzyma takie zalecenia od inspektora sanitarnego. Mierzenie temperatury
powinno odbyć się przed wejściem do budynku Placówki, za zgodą pracownika,
wychowanka pełnoletniego, rodziców/opiekunów prawnych w przypadku
wychowanków niepełnoletnich

14. Zapewnia obecność pielęgniarki lub inną możliwość natychmiastowej
interwencji medycznej.

15. Dba o prawidłowy przebieg i dostęp do informacji i wytycznych w związku
z występowaniem pandemii COVID- 19, w tym procedur, plakatów
informacyjnych, instrukcji higieniczno-sanitarnych, telefonów alarmowych itp.
Dba o umieszczenie w widocznym miejscu numerów telefonów do
wyznaczonych osób z organu prowadzącego, kuratorium oświaty oraz do stacji
sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

16. Ustala szybki sposób komunikacji z organem prowadzącym na wypadek
podejrzenia zakażenia u pracowników lub wychowanków placówki.

17. Przygotowuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi
wychowanków Grup Wychowawczych.

18. Zapewnia sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy wychowawcami
a dyrektorem i wicedyrektorem Ośrodka.

19. Śledzi na bieżąco strony internetowe Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministerstwa Zdrowia oraz wytyczne i zalecenia w zakresie koronowirusa
(SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.

§ 5.
Obowiązki personelu

1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
a)Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem
dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych,

b) Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę
łokcia,

c) Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
2) Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki stosując

ściśle zasady dezynfekcji rąk.



3) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach
chorobowych dzieci;

4) Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami
bezpieczeństwa;

5) Zachowywać dystans między sobą - minimum 1,5 m.
6) Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.
7) Nie zaleca się nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty - na rękach poniżej
łokcia nie zaleca się nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itp.,
gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcje rąk.

§ 6.
Obowiązki wychowawców

1. Wychowawca zachowuje zasady bezpieczeństwa opracowane na czas
podwyższonej ostrożności – dezynfekuje ręce dostępnym płynem do
dezynfekcji, stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżuru,
w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie
przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.

2. Zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi
w Internacie i wyjaśnia, dlaczego zostały one wprowadzone.

3. Zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do placówki
oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie.
Niezwłocznie zgłasza konieczność ich uzupełniania.

4. Przypomina wychowankom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania
środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi
wychowankami lub pracownikami Grup Wychowawczych.

5. Dba o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego
użytkowania w placówce.

6. Dba o czystość wmiejscach pracy i pokojach wychowanków:
− powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury),
klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i
detergentu lub środka dezynfekcyjnego, − wszystkie miejsca, z których często
korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie czyszczone
i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca
przeznaczone do wspólnego użytkowania.

7. Obserwuje na bieżąco stan zdrowia wychowanków Grup Wychowawczych.
O wszelkich nieprawidłowościach informuje dyrektora lub wicedyrektora
Ośrodka. W przypadku złego samopoczucia wychowanków, w szczególności
podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem,
wychowankowie powinni zostać umieszczeni w izolatce i czekać na odbiór
przez rodziców.

8. Śledzi na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia
w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego
postępowania.



§ 7.
Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

1. Przekazują wicedyrektorowi Ośrodka niezbędne informacje o stanie zdrowia
swojego dziecka, aby placówka mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią
opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na
chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.

2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do
zakwaterowania dziecka w placówce.

3. Nie posyłają dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

4. Przypominają dziecku konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa,
unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem,
niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas
kichania czy kasłania.

5. Przekazują wicedyrektorowi Ośrodka numer telefonu do kontaktu i pozostają
w stałym kontakcie z placówką.

6. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, niezwłocznie zgłaszają się do Internatu.
7. Rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej

Placówki, zachowując zasady:
a) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m,
c) dystansu od pracowników placówki min. 1,5m,
d) Rodzice/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).

§ 8.
Obowiązki wychowanków

1. Do placówki przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
2. Wychowankowie zgłaszają wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na

koronawirusa (SARS-CoV-2) lub podejrzaną o to zakażenie.
3. Jeżeli poczują się źle podczas pobytu w Internacie, niezwłocznie zgłaszają to

wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwują u siebie objawy infekcji.
4. Zapoznają się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie

placówki podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
5. Ograniczają kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie

placówki. W przypadku takich kontaktów nie podają ręki na powitanie,
zachowują odległość min.1,5 m od rozmówcy.

6. Wprzestrzeni wspólnej, na korytarzach, łazienkach zakładają maseczki.
7. Podczas kaszlu i kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –

zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
9. Używają jedynie swoich przyborów i akcesoriów.



10. Dokładają wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
11. Jeżeli to możliwe, często wietrzą swój pokój.
12. Zachowują podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju

– zakładają osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzucają je po
zużyciu do właściwego worka z odpadami.

§ 9.
Obowiązki pracowników obsługi

14. Pomoce nauczyciela i pracownicy obsługi myją i/lub dezynfekują:
1) Ciągi komunikacyjne - myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem;
2) Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska

i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele,
drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie
płaskie), kurki przy kranach - myją i dezynfekują;

3) Toalety dla personelu i dzieci - myją i dezynfekują;
4) Pomieszczenia kuchenne - myją i dezynfekują;
5) Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie

narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
6) Wietrzą sale, części wspólne, korytarze, co najmniej raz na godzinę, również

w dni wolne od zajęć,
7) Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem,

myciem, itd.;
8) Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko zanim
9) Pracują w rękawiczkach. Stosują ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania

oraz utylizowania;
10) Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku

pracy.

§ 10.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1. W Ośrodku wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której
stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone
wmaseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel,
gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest
niezwłocznie izolowane od grupy pomieszczeniu do izolacji.

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub
wicedyrektora Ośrodka lub osobę ich zastępującą.

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

5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Ośrodku rodzica/opiekuna
dziecka podejrzanego o zarażenie, kierownik Internatu, dyrektor Ośrodka lub
osoba ich zastępująca, ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny
oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6. Wskazany przez dyrektora lub wicedyrektora Ośrodka lub pracownika ich
zastępującego pracownik (wicedyrektor, nauczyciel, sekretarz) kontaktuje się



telefonicznie z rodzicami pozostałych wychowanków z grupy i informuje
o zaistniałej sytuacji.

7. Wyznaczony przez dyrektora i wicedyrektora Ośrodka lub osobę ich zastępującą
pracownik, jeśli to możliwe, przeprowadza wychowanków do innej, pustej sali,
a sala, w której przebywał wychowanek z objawami chorobowymi jest myta
i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja - stolików, krzeseł,
zabawek).

8. Wychowanek w izolacji przebywa pod opieką pracownika placówki,
zachowującego wszelkie środki bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu
z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada
maseczkę ochronną i rękawiczki.

9. Rodzice/ opiekunowie prawni izolowanego dziecka odbierają je z placówki przy
głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

10. W przypadku wystąpienia u pracownika placówki, będącego na stanowisku
pracy, niepokojących objawów sugerujących chorobę COVID-19, pracownik
niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub wicedyrektora
Ośrodka lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu - zachowując stosowny dystans
i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

11. Dyrektor Ośrodka lub wicedyrektor lub osoba przez nich wyznaczona
wstrzymuje przyjmowanie, wpuszczanie do placówki kolejnych wychowanków
do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się
pracownik.

12. Dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka lub osoba przez nich wyznaczona
wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną
i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią
wydawane.

13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia
COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie
jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego
wyznaczoną.

14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami
chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte
i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

15. Dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka lub osoba przez nich wyznaczona sporządza
listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie
potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

16. Dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka informuje organ prowadzący o wszelkich
stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na
możliwość zakażenia COVID-19.

17. Dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka lub osoba ich zastępująca wraz z organem
prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w
przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników
o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała
w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka lub osoba
ich zastępująca niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek,
instrukcji do dalszego postępowania.



§ 11.
Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa i funkcjonowania obowiązują w Ośrodku od dnia
1 września 2021 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy placówki, wychowankowie oraz rodzice/opiekunowie
prawni wychowanków zobowiązani się do ich ścisłego stosowania.


