PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa COVID - 19
W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom
w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Miliczu, od dnia 1 września 2020r.
wprowadza się następujące zasady:
ZASADY OGÓLNE
1. Uczeń wsiada do autobusu/busa szkolnego w maseczce, jeżeli nie będzie jej posiadał
nie zostanie do niego wpuszczony.
2. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywać się będzie wg ustalonego
harmonogramu uniemożliwiającego stykanie się ze sobą dzieci z różnych klas, na
podstawie deklarowanych godzin przyprowadzania i odbierania dzieci przez
rodziców/ prawnych opiekunów.
3. Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki
powinni zachować odległość 2 m od pracowników i innych dzieci oraz mieć zakryte
usta oraz nos.
4. Do Ośrodka mogą być przyprowadzone wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych, w tym sugerujących chorobę zakaźną!
5. Dzieci do Ośrodka są przyprowadzane/odbierane tylko przez osoby zdrowe. Jeżeli
w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
6. Wszyscy uczniowie wchodząc do budynku muszą zdezynfekować dłonie płynem
umieszczonym przy wejściu.
7. Do szkoły kategorycznie nie może przychodzić chore dziecko, nauczyciel lub inny
pracownik z infekcją dróg oddechowych.
8. Uczeń z temperaturą powyżej 38 ° C będzie odsyłany do domu.
9. Wejścia osób trzecich do szkoły będą możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach za
zgodą Dyrekcji Ośrodka oraz z zastosowaniem środków ochrony osobistej.
10. Uczniowie będą przebywać przez cały pobyt w szkole w jednej klasie z wyjątkiem
lekcji muzyki, techniki i w-f :
 Klasa Z”A” w sali nr 07
 Klasa Z „B” w sali nr 15
 Klasa PDP „A” w sali nr 13
 Klasa PDP „B” w sali nr 03
 Klasa PDP „C” w sali nr 12
 Klasa PDP „D” w sali nr 11
 Klasa ZRW w sali nr 02
 Klasa I-II „A” w sali nr 22
 Klasa V-VIII w sali nr 14
 Klasa I-II BR w sali nr 16 (pn – wt - śr)
 klasa II-III BR w sali nr 16 (śr – czw – pt)
11. Wszystkie klasy będą zaopatrzone w płyn dezynfekujący, aby uczniowie mogli jak
najczęściej dbać o higienę rąk.

12. Podczas przerw oraz w połowie lekcji klasy będą wietrzone.

13. Na zajęciach uczniowie muszą korzystać z własnych przyborów i podręczników.
14. Lekcje wychowania fizycznego będą odbywać się z ograniczeniem ćwiczeń
kontaktowych.
15. W czasie przerw uczniowie nie mogą zbierać się w większe grupy, muszą zachować
odpowiedni dystans, podobnie w klasach.
16. Po każdorazowym wejściu do budynku z przerwy śródlekcyjnej uczniowie i
nauczyciele dyżurujący muszą zdezynfekować ręce.
17. Po każdym dniu zajęć będą dezynfekowane meble szkolne, pomoce dydaktyczne,

sprzęt sportowy i plac zabaw.
18. Pracownikom zapewnia się niezbędne środki ochrony osobistej.
19. Do grupy, w miarę możliwości, przyporządkuje się tych samych nauczycieli i
opiekunów.
20. Wprowadza się obowiązek utrzymania odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy
pracownikami placówki.
21. Obecność rodziców w szkole będzie ograniczona do niezbędnego minimum.
22. W przypadku podejrzenia choroby u dziecka przeprowadza się je do izolatorium,
gdzie, pod opieką opiekuna, będzie oczekiwało na przyjazd rodzica.
23. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie Sanepid oraz do
bezwzględnego zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.
24. Jeśli istnieje podejrzenie choroby u pracownika – będzie on oczekiwał w izolatorium
na decyzję Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej poinformowanej przez dyrektora
SOSW lub wicedyrektora placówki.
25. Wszystkie kontakty rodziców z wychowawcami w sprawach szkolnych będą odbywać
się poprzez telefon, pocztę elektroniczną, Facebook, Messenger, WhatsApp lub inny
kanał ustalony w klasie.
26. Pomieszczenie „M1” zostało wydzielone na izolatkę.

