Załącznik
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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Radlinie
w związku z wystąpieniem COVID-19
I. Procedura przyprowadzania, przebywania i odbierania dziecka z
placówki.
1. Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrycia ust i nosa
za pomocą odzieży, maski, maseczki lub przyłbicy oraz do zdezynfekowania rąk
2. Zakrywanie ust i nosa przez wychowanków jest zalecane, ale dobrowolne –
decyzja jest podejmowana przez rodziców.
3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z zajęć nie
wchodzą na teren placówki (z wyłączeniem rodziców lub opiekunów dzieci
niepełnosprawnych, oaz dzieci w wieku przedszkolnym)
oczekując na dziecko zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w
odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców
wynoszącego min. 1,5 m.;
4. Wychowankowie, którzy sami wracają do domu, opuszczają placówkę
niezwłocznie po zakończonych zajęć
5. Dzieci odbierane z placówki przez rodziców będą proszone po skończonych
zajęciach o zejście do holu, gdzie na dziecko ma oczekiwać rodzic. Rodzic w
razie spóźnienia w odbiorze dziecka informuje sms nauczyciela prowadzącego o
ewentualnym spóźnieniu.
6. Rodzice przyprowadzający/odbierający dziecko zobowiązani do
rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności.
7. Przed wejściem do budynku są wyłożone środki dezynfekujące w postaci
płynu bądź żelu oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez
wszystkie osoby wchodzące do budynku (za uzupełnienie płynu odpowiedzialny
jest wyznaczony pracownik).
8. Pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem (lub do
dezynfekcji)oraz dopilnowania, aby robiły to dzieci,
9. Do placówki mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów infekcji
dróg oddechowych w tym szczególnie gorączki, kaszlu.
10. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych
przedmiotów.
11. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali po każdych zakończonych
zajęciach,a w razie potrzeby częściej.

12. Na terenie placówki ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu
kontaktowi pomiędzy wychowankami
13. Należy unikać organizowania większych skupisk wychowanków w jednym
pomieszczeniu.
14. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia zajęć w mniejszych grupach
(Zajęcia muzyczne do 9 osób) (zajęcia ceramiczne i plastyczne do 12 osób)
( zajęcia taneczne do 9 osób) ( zajęcia ze szkła do 5 osób)
15. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne zachowują od wychowanków
dystans co najmniej1,5 m. i zakrywają usta i nos.
16. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych,
rodzicom/opiekunom nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
17. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt
telefoniczny lub mailem
18. W placówce ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego
minimum,z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i
nosa, dezynfekcja rąk).
19. Pracownicy obsługi sprzątającej ograniczają do niezbędnego minimum
kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.
20. Termometr bezdotykowy znajduje się w izolatorium W przypadku użycia
termometru należy dokonać jego dezynfekcji po każdej badanej osobie.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Pracownik obsługi prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy,
klamek i powierzchni płaskich.
2. Blaty stolików i oparcia krzeseł w salach lekcyjnych, włączniki
dezynfekowane są przez nauczycieli po każdej zakończonej lekcji, chyba że w
danej sali nie zmienia się grupa wychowanków. Przy dezynfekcji włączników
należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wystąpienie ryzyka
porażenia prądem.
3. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
4. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Nauczyciele, pracownicy opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy

zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej — maseczki na usta i
nos, a także rękawiczki w razie konieczności przeprowadzania zabiegów
higienicznych u dziecka z objawami chorobowymi)
8. W pomieszczeniach sanitarno higienicznych umieszcza się plakaty z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje.
9. W placówce zapewnia się dezynfekcję toalet po zajęciach.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia u dziecka lub personelu
placówki zachorowania na COVID-19
1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W placówce wydzielone jest pomieszczenie, służące do odizolowania osoby,
u której zaobserwowano oznaki chorobowe; pomieszczenie to wyposażone jest
w środki ochrony osobistej (maseczka FFP2, rękawice, przyłbica) oraz
środki do dezynfekcji.
3. W przypadku stwierdzenia, podczas pobytu dziecka w placówce, objawów
chorobowych takich jak (kaszel, gorączka, duszności, katar) dziecko zostaje
odizolowane od grupy (zachowanie dystansu lub przejście do innego
pomieszczenia) i wraz z opiekunem doczasu przybycia rodziców lub opiekunów
prawnych.
4. Pracownicy placówki zostają poinstruowani o konieczności pozostania w
domu i skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu
uzyskania teleporady medycznej, w przypadku wystąpienia u nich
niepokojących objawów choroby zakaźnej.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych,bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi wpodmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze,uchwyty itp.) oraz zastosować się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki
należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
7. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o
zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
9. Dyrektor placówki lub upoważniona przez niego osoba kontaktuje się
niezwłocznie z rodzicami dziecka mającego objawy chorobowe;
rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek odebrania dziecka natychmiast po
otrzymaniu informacji.
10. Jeśli to możliwe dzieci, które przebywały w tym samym pomieszczeniu, co
dziecko z objawami chorobowymi przeprowadza się do innej, pustej sali, a sala,
w której przebywały dzieci jest kompleksowo dezynfekowana.

IV.

Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor
Placówki.
2. W sprawach nieuregulowanych w procedurze oraz w sprawach wątpliwych,
ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Placówki.
3. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
pracownicy.

