PROCEDURA ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM COVID-19
W PLACÓWKACH PSONI KOŁO W KUTNIE

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARC-CoV-2 wprowadzone zostają w placówkach PSONI
Koło w Kutnie następujące zasady w zakresie warunków sanitarnych:

I.

ZASADY OGÓLNE

1. Brak wstępu na teren PSONI Koło w Kutnie osób, których obecność nie jest konieczna do
zapewnienia realizacji zajęć.
2. Każdy rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wypełnić ankietę kwalifikacji pod kątem
zagrożenia zarażeniem koronawirusem przez pierwszorazowym wysłaniem ucznia/uczestnika
do placówki.
3. Wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej obowiązuje również pracownika wchodzącego do
placówki.
4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie, uczestnicy oraz kadra pedagogiczna, którzy są
objęci kwarantanną lub izolacją albo mających objawy choroby zakaźnej.
5. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy zostają zaopatrzeni w środki ochrony
indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby ) oraz zapoznani z
instrukcją prawidłowego ich stosowania.
6. Obowiązuje zakaz noszenia biżuterii na rękach poniżej łokcia podczas pracy (nie można nosić
żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itd., gdyż utrudniają prawidłowe umycie,
dezynfekcję rąk),
7. Obowiązuje używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie
dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich
możliwości psychofizycznych,
8. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci/uczestników używanie
odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
9. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucać do zamykanych, wyłożonych workiem
foliowym wyznaczonych do tego koszy.
10. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
11. Podczas posiłku zaleca się korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych.
12. Po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych należy je wrzucić do kosza na śmieci.
13. Informowanie uczniów/uczestników, w sposób dostosowany do ich możliwości
psychofizycznych oraz kadry o ryzyku jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny
i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
14. Regularne wietrzenie pomieszczeń.
15. Obowiązuje regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych
i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: − regularne
czyszczenie powierzchni wspólnych np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć
krzeseł, sprzętu do rehabilitacji. − dezynfekowanie powierzchni dotykowych: biurka
i stolików/ławek, klawiatury i myszki, włączników świateł. W szczególności należy
przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć
indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub
drugą grupę uczestników.
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16. W przypadku stwierdzenia podejrzenia u ucznia/uczestnika zarażenia się wirusem,
niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej
osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę
bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz kontakt telefoniczny
z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do
dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną (izolatorium - sala Nr 5).
17. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika, powinien on poinformować
o tym przełożonego, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
18. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa.
19. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć
go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
20. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu (izolatorium sala Nr 5)
21. W przypadku podejrzenia zarażenia ucznia/uczestnika/pracownika koronowirusem, należy
ustalić obszar, w którym poruszał się oraz przebywał i przeprowadzić rutynowe sprzątanie
i zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
22. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.

II.

ZASADY W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ

1. Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku placówek PSONI Koło
w Kutnie;
2. Obowiązuje ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę
z uczniem/uczestnikiem oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
3. Ustalenie liczby uczestników zajęć, których rodzice deklarują udział w zajęciach w celu
opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć.
4. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb
i możliwości uczniów/uczestników przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w
małych grupach o stałym składzie.
5. Minimalna przestrzeń w sali do prowadzenia zajęć, na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela
prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela określana jest aktualnymi zaleceniami
Głównego Inspektora Sanitarnego. Zaleca się często myć ręce (wodą z mydłem) lub
dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
6. Zaleca się regularnie myć lub dezynfekować sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki,
włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub
środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
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7. Zaleca się informowanie uczniów/uczestników, w sposób dostosowany do ich
możliwości/potrzeb, w zakresie unikania dotykania oczu, nosa i ust.
8. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu
potrzeb uczniów/uczestników.
9. Sala, w której przebywają dzieci powinna być przynajmniej raz na godzinę wietrzona.
10. Informowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów
wskazujących za wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu
i skorzystanie z teleporady medycznej.
11. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt
z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
12. Każdy rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zmierzyć temperaturę sobie
i dziecku/podopiecznemu przed wyjściem z domu.
13. Przed wejściem do placówki będzie przeprowadzany pomiar temperatury ciała
u ucznia/uczestnika oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej, możliwy jedynie po
uprzednim uzyskaniu ich zgody.
14. Pracownik pracujący bezpośrednio z danym uczniem/uczestnikiem uzgadnia szybką ścieżkę
komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia/uczestnika w przypadku jego złego
samopoczucia.
15. Obowiązuje ograniczenie wyjść poza teren placówki w ramach prowadzonej działalności.
16. W ramach prowadzonych zajęć rekomenduje się uwzględnienie tematyki dotyczącej obecnej
sytuacji epidemicznej, w tym ze szczególnym podkreśleniem wagi utrzymywania właściwej
higieny osobistej i otoczenia, oraz dystansu społecznego.
17. W WTZ zawieszone zostają zajęcia kulinarne w ramach pracowni gospodarczogastronomicznej.
18. W WTZ zawieszony zostaje udział uczestników w praktykach zawodowych u pracodawców.
19. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru
zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób
zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.
20. Rekomendowane jest bieżące śledzenie umieszczanych na stronach internetowych
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie
koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasady bezpiecznego postępowania.

Załączniki:
1. Ankieta wstępnej kwalifikacji.
2. Oświadczenie wyrażające zgodę na pomiar temperatury.
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PSONI Koło w Kutnie – OREW „Niezabudka”, WTZ, NSPdP, ZR-T *
...................................................................................................................................................................................................................

Imię i Nazwisko ............................................................................................................................................... .....................................................................................................

Numer telefonu do kontaktu .................................................................................................................... .................................................................................................................................

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/któryś z domowników,
za granicą w rejonach transmisji koronawirusa?(lista krajówpublikowana codzienniena stronie
www.gis.gov.pl)
Tak
Nie
2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie
wirusem SARS CoV-2?
Tak
Nie
3. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w rejonach
transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)
Tak
Nie
4. Czy Pan(i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem
epidemiologicznym (kwarantanna)?
Tak
Nie
5. Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel,
katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?
Tak
Nie
6. Czy obecnielub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/wobjawy ukogoś
z domowników?
Tak
Nie
W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zarażenie COVID19 zobowiązuję się do
natychmiastowego poinformowania placówkę i pozostawienia dziecka w domu

…………………………………………….
(data i podpis)


Niepotrzebne skreślić

Oświadczenie wyrażające zgodę na pomiar temperatury dziecka

.................................................................
imię i nazwisko rodzica
.................................................................
numer telefonu kontaktowego

Niniejszym wyrażam zgodę, na pomiar temperatury ciała mojego dziecka

...............................................................................................
imię i nazwisko dziecka

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Procedury zapobiegania zakażeniu koronawirusem Covid19
w placówkach PSONI Koło w Kutnie”, przyjmuję do wiadomości treści w niej zawarte i zobowiązuję się do
przestrzegania jej zapisów.

................................................................
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

