
Procedury bezpieczeństwa
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu w okresie zagrożenia

epidemiologicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

W związku z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r.  
w  sprawie  ogłoszenia  na  obszarze  Rzeczpospolitej  Polskiej  stanu  epidemii  w  związku  
z  zakażeniami  wirusem SARS-CoV-2  oraz  Rozporządzenia  MEN  z  dn.  11  marca  2020  r.  (ze
zmianami), wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich
pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

Procedura  obowiązuje  wszystkich  pracowników  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego  w Oświęcimiu  (ul.  Kościelna  6 i  ul.  Obozowa 40)  oraz  podopiecznych,  ich
rodziców  i  opiekunów  prawnych,  którzy  powierzają  sprawowanie  opieki  nad  uczniami
pracownikom ośrodka. 

I. Procedury organizacyjne:

1. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia środki do dezynfekcji rąk  
i powierzchni oraz środki ochrony dla pracowników.

2. Uczniowie klas I – III SP mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych w godzinach od
7.30 do 14.30.

3. Uczniowie wszystkich klas mogą uczestniczyć w konsultacjach w godzinach od 8.00 do
14.00.

4. Zajęcia  opiekuńcze  odbywają  się  w  głównym  budynku  Szkoły  Podstawowej  przy  
ul. Obozowej 40.

5. Konsultacje  odbywają  się  w  budynku  Szkoły  Podstawowej  przy  
ul.  Obozowej  40 i  budynku Branżowej  Szkoły I  Stopnia  i  Szkoły Przysposabiającej  do
Pracy przy ul. Kościelnej 6.

6. Liczba  dzieci  w  jednej  grupie  świetlicowej  jest  zależna  od  powierzchni  sali,  w  której
odbywać  się  będą  zajęcia  (minimalna  przestrzeń  do  zajęć  nie  może  być  mniejsza  niż  
4 m2 na 1 dziecko i pracownika).

7. Za  zgodą  rodziców  przed  wejściem  do  budynku  uczniom  mierzona  jest  temperatura
bezdotykowym termometrem przez upoważnionego pracownika.

8. Na zajęcia nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi
wskazującymi na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej (zgodnie z zaleceniami WHO
– temperatura powyżej37,4oC, kaszel, katar, duszności) 



9. Przed  wejściem do  budynku  umieszczona  jest  informacja  o  konieczności  skorzystania  
z płynu dezynfekującego do rąk.

10. Rodzice/opiekunowie  wchodzący  do  budynku  (wyłącznie  za  zgodą  pracownika),
zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub założyć rękawiczki ochronne oraz
zakryć usta i nos.

11. Rodzic/opiekun przyprowadzając  ucznia  do  jednostki  zobowiązuje  się  do  przestrzegania
obowiązujących  na  terenie  jednostki  procedur  związanych  z  zagrożeniem
epidemiologicznym.

12. Przyprowadzenie  ucznia  do  jednostki  przez  rodzica/opiekuna  jest  równoznaczne  ze
świadomością  potencjalnego  ryzyka  z  tym związanego.  Pełnoletni  uczeń  jest  świadomy
potencjalnego zagrożenia zarażeniem.

13. Uczniowie mają zajęcia tylko w jednej, wyznaczonej sali, w miarę możliwości codziennie 
z tymi samymi pracownikami.

14. W salach i w świetlicy znajdują się tylko pomoce dydaktyczne, które  mogą być skutecznie
dezynfekowane. 

15. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły zbędnych rzeczy. 

16. Wszystkie  pomoce  dydaktyczne  w  salach  są codziennie  dezynfekowane.  Pomoce
dydaktyczne i zabawki użyte przez jedno dziecko będą dezynfekowane przed użyciem przez
inne  dziecko.  Wychowawca/nauczyciel  wyznacza  miejsce  do  składowania  używanych
pomocy przed ich ponownym użyciem (np. w pojemniku plastikowym).

17. Wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem są dezynfekowane po zakończeniu pracy,
natomiast pomieszczenia sanitarne, blaty stołów i poręcze krzeseł oraz klamki, co najmniej
2 razy w ciągu dnia oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby.

18. Kierownik  gospodarczy/wicedyrektor  monitoruje  codziennie  prace  porządkowe,  
ze  szczególnym  uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystości  ciągów  komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach.

19. Sale są wietrzone kilka razy dziennie.

20. Uczniowie mają przydzielone stałe (w danym dniu) miejsca przy stolikach w bezpiecznej
odległości.

21. Zajęcia  są tak organizowane przez nauczycieli, aby nie stwarzać sytuacji do zbyt bliskich
kontaktów między uczniami.

22. Nie ma możliwości wychodzenia z uczniami poza teren szkoły.



23. Rodzice/opiekunowie w razie zmiany numeru telefonu są zobowiązani poinformować o tym
fakcie wychowawcę, aby zapewnić szybką komunikację szkoła – dom.

24. Na tablicach ogłoszeń znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej
oraz  służb  medycznych,  z  którymi  dyrektor/wicedyrektor  lub  upoważniony  pracownik
będzie   kontaktować  się  w  przypadku  stwierdzenia  objawów  chorobowych  u  osoby
znajdującej się na terenie placówki.

25. W szkole nie  organizuje się  żywienia  dzieci.  Dzieci  spożywające własny,  przyniesiony  
z  domu  posiłek,  muszą  być  zaopatrzone  w  naczynia  i  sztućce  jednorazowe,  
aby spożywanie posiłku odbywało się z zachowaniem procedury bezpieczeństwa.

II. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z ze szkoły.

1. Na teren budynku wpuszczany jest tylko uczeń.

2. Uczniowie do placówki są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe.

3. Uczeń, w którego domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej, nie może
brać udziału w opiece i zajęciach organizowanych przez ośrodek.

4. Rodzice wraz z dziećmi przychodzą pod budynek w maseczkach, powinni zachować dystans
w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

5. Dziecko  odbierane  jest  od  rodzica/opiekuna  przez  pracownika  (założona  maseczka  
i  rękawiczki),   po  pomiarze  temperatury,  następnie  rodzic  zdejmuje  dziecku  maseczkę  
i zabiera ją ze sobą. Pracownik zaprowadza dziecko do szatni, następnie do łazienki, aby
dokładnie umyło ręce, a potem do sali, gdzie oczekuje nauczyciel.

6. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup
zajęciowych nie spotykały się ze sobą.

7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, pracownik
odmawia przyjęcia  dziecka i  informuje dyrektora  lub osobę go zastępującą  o zaistniałej
sytuacji. 

8. Odbiór dziecka w SP: osoba odbierająca (w maseczce) dzwoni do drzwi bocznych, oczekuje
na pracownika (maseczka, rękawiczki), któremu podaje imię i nazwisko dziecka.

9. Odbiór ucznia w SPdP, BS I St.: osoba odbierająca (w maseczce) oczekuje na pracownika
(maseczka, rękawiczki), któremu podaje imię i nazwisko ucznia.



III.  Procedura  postępowania  w  sytuacji  podejrzenia  zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2  
u  podopiecznych  i  pracowników  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  
w Oświęcimiu.    

1.  Do  SOSW  w  Oświęcimiu  mogą  przychodzić  tylko  uczniowie  zdrowi,  bez  jakichkolwiek

objawów chorobowych.

2.  Pracownik przyjmujący ucznia lub pielęgniarka szkolna dokonuje pomiaru temperatury ciała

ucznia  termometrem  bezdotykowym.  W  przypadku  podwyższonej  temperatury  (zgodnie  

z  zaleceniami  WHO pow.  37,4oC)  pracownik  odmawia  przyjęcia  ucznia,  a  rodzic/opiekun  ma

obowiązek zabrać dziecko do domu.

3. W przypadku stwierdzenia  podczas przyjmowania do placówki objawów chorobowych, takich

jak:  kaszel,  duszności,  bóle  mięśni  lub  inne  objawy  infekcji,  pracownik  odmawia  przyjęcia

podopiecznego, a rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zabrać dziecko do domu.

4.  W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażeniem SARS-CoV-2  u ucznia lub pracownika  

w trakcie pobytu w placówce należy niezwłocznie powiadomić dyrektora SOSW i  odizolować

osobę  z  podejrzeniem  zakażenia   w  izolatorium,  które  znajduje  się  w  gabinecie  pielęgniarki

szkolnej.

5. W razie stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, przebywa on w miejscu odosobnienia pod

opieką nauczyciela lub opiekuna.

6. Wstrzymane zostaje wchodzenie innych osób na teren szkoły.

7.  Dyrektor  SOSW powiadamia  rodziców/prawnych opiekunów ucznia  oraz   Powiatową Stację

Sanitarno-Epidemiologiczną w Oświęcimiu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

8.  Obszar,  w  którym  poruszała  się  osoba  z  podejrzeniem  zakażenia  poddaje  się  gruntownej

dezynfekcji  oraz  stosuje  się  do  bieżących  zaleceń  wydanych  przez  inspektorat  sanitarny  

i dyrektora SOSW.

9. Potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej i  służb medycznych

umieszczone są w portierni, wywieszone przy głównym wejściu do szkoły oraz w sekretariacie.



10.  Dyrektor  sporządza  listę  osób przebywających  w Ośrodku  w tym samym czasie  co  osoba

podejrzana o zakażenie.

Procedura obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania. 
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