
Załącznik do Zarządzenia nr 11/2020
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum
Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie

z dnia 6.06.2020 r.

Wewnętrzne zasady bezpieczeństwa
w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera

przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność”
w Radziszowie w związku z obowiązującym na obszarze

Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii

I. Ogólne zasady obowiązujące wszystkich pracowników pedagogicznych Zespołu
Placówek Oświatowych

I.1 Zasady organizacyjne

1. W dniu przyjęcia na hospitalizację rodzic lub opiekun prawny informowany jest
uchyleniu ograniczenia funkcjonowania szkoły szpitalnej i pozyskiwana jest zgoda na
udział dziecka w zajęciach.

2. Z uwagi na fakt, iż wszyscy pacjenci Małopolskiego Centrum Rehabilitacji
w Radziszowie oraz ich opiekunowie, którzy przebywają wraz z nimi są poddawani
badaniu na obecność antyciał COVID -19 w organizacji zajęć edukacyjnych
i wychowawczych przyjmowana jest zasada 2,5 m2 na osobę.

3. Z oddziałami szkolnymi/grupami wychowawczymi liczącymi powyżej 9 członków
zajęcia prowadzone są na holu szkolnym lub na oddziałach szpitalnych, przy czym
stosowana jest zasada, by oddział szkolny nie przekroczył liczby 12 uczniów, grupa
wychowawcza 14 wychowanków.

I.1 Dezynfekcja pomieszczeń
1. Za dezynfekcję wyposażenia i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie

zajęć odpowiedzialni są nauczyciele i wychowawcy. Dezynfekcja dokonywana jest co
najmniej 1 x w ciągu dnia.

2. Za dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, klamek, wyłączników, podłóg
odpowiedzialni są pracownicy higieny Małopolskiego Centrum Rehabilitacji.

I.2 Zabezpieczenie higieniczne pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

1. Nauczyciele i wychowawcy dezynfekują ręce zaraz po wejściu do budynku szpitala
oraz tuż przed rozpoczęciem zajęć. Mogą także prowadzić zajęcia lub wykonywać
czynności wynikające z przydziału czynności w jednorazowych rękawiczkach.
Regularnie myje ręce wodą z mydłem.

2. W każdym pomieszczeniu będącym w dyspozycji Zespołu Placówek Oświatowych
znajdują się: płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji pomocy i powierzchni,
ręczniki papierowe.

3. Zaleca się rezygnację z biżuterii noszonej na rękach poniżej łokcia, gdyż utrudnia ona
prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.

4. Wszyscy pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych we wzajemnych kontaktach
obowiązkowo starają się zachować dystans społeczny wynoszący min. 1.5 m.



5. Na terenie szkoły oraz w sekretariacie wyeksponowane są instrukcje: mycia rąk,
dezynfekcji rąk, zdejmowania maseczki, zdejmowania rękawiczek oraz nr tel
najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

6. Nauczyciele i wychowawcy przekazują uczniom informację o bezwzględnym zakazie
spożywania posiłków i przekąsek w trakcie zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

I.3 Monitoring stanu zdrowia uczniów
Codzienny pomiar temperatury oraz monitoring stanu zdrowia dzieci i uczniów dokonywany
jest przez personel pielęgniarski, zgodnie z obowiązującą procedurą.

II Zasady obowiązujące pracowników pedagogicznych realizujących obowiązki w
poszczególnych szkołach wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych

II.1 Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujące nauczycieli i dzieci
w Przedszkolu Specjalnym w Radziszowie

1. Zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym odbywają się wyłącznie
w sali szkolnej nr 2.Pomieszczenie jest wietrzone co 50 minut.

2. Jednorazowy pobyt dziecka w przedszkolu trwa co najmniej 50 minut.
3. W sali szkolnej nr 2 znajdują się wyłącznie sprzęty i pomoce dydaktyczne, które

można skutecznie uprać lub zdezynfekować. W trakcie zajęć i zabaw dzieci
wykorzystują wyłącznie pomoce dydaktyczne i zabawki znajdujące się na
wyposażeniu przedszkola.

4. Nauczyciel przedszkola dezynfekuje ręce zaraz po wejściu do budynku szpitala oraz
tuż przed rozpoczęciem zajęć. Może także prowadzić zajęcia w jednorazowych
rękawiczkach. Regularnie myje ręce wodą z mydłem i umożliwia te czynności
dzieciom.

5. Nauczyciel prowadzi zajęcia w przyłbicy lub w maseczce oraz w uzasadnionych
przypadkach w fartuchu ochronnym.

6. Nauczyciel nie organizuje wyjść na zewnątrz.
7. Dzieci przyprowadzane są na zajęcia i odbierane przez opiekunów, przebywających

z nimi na hospitalizacji, zgodnie z opracowanym grafikiem. Opiekunowie nie
wchodzą do pomieszczenia, w którym odbywa się praca przedszkola.

II.2 Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujące nauczycieli
i wychowawców w Szkole Podstawowej Specjalnej i Liceum Ogólnokształcącym
Specjalnym.

1. Zajęcia edukacyjne i wychowawcze odbywają się w salach szkolnych 1,2,3,4,5, na
oddziałach szpitalnych oraz w holu szkolnym. Pomieszczenia są wietrzone co 45
minut.

2. Nauczyciele i wychowawcy prowadzą zajęcia w maseczkach lub przyłbicach.
Opcjonalnie mogą także prowadzić zajęcia w jednorazowych rękawiczkach.

3. Nauczyciele i wychowawcy zabierają uczniów zabiera uczniów z oddziałów
szpitalnych i po zajęciach odprowadzają ich na oddział lub przekazują bezpośrednio
nauczycielowi lub wychowawcy, który rozpoczyna z nimi pracę.

4. W przypadku zaobserwowania pogorszenia stanu zdrowia uczniów i wychowanków
nauczyciel lub wychowawca, który zauważył niepokojące objawy niezwłocznie
powiadamia pielęgniarkę i przekazuje ucznia/uczniów pod jej opiekę. Dalsze kroki
związane z udzieleniem pomocy medycznej podejmowane są przez personel
pielęgniarski i lekarski danego oddziału.



5. W pracy edukacyjnej i wychowawczej wykorzystywane są wyłącznie pomoce, które
można skutecznie zdezynfekować. Za dezynfekcje wykorzystywanych pomocy
odpowiadają nauczyciele i wychowawcy, którzy posługiwali się nimi w trakcie
prowadzenia zajęć.

6. Wychowawcy klas i opiekunowie grup wychowawczych wyjaśniają uczniom, jakie
zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone,
w miarę możliwości dbają, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i
podręczników i zwracają uwagę, aby często i regularnie myli ręce.

7. Nauczyciele i wychowawcy wdrażają uczniów do stosowania zasad higieny: częstego
mycia rąk wodą z mydłem, niepodawania ręki na powitanie, zachowania dystansu,
unikania dotykania oczu, nosa i ust, odpowiedniego sposobu zasłania twarzy podczas
kichania czy kasłania.

8. Wychowawcy zespołu pozalekcyjnego organizują wyjścia na zewnątrz na teren
szpitala, przy zachowaniu zasady wyboru drogi, która uniemożliwi kontakt z osobami
nie przebywającymi na hospitalizacji lub nie będącymi pracownikami Zespołu
Placówek Oświatowych lub Małopolskiego Centrum Rehabilitacji.

II.3 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika Zespołu
Placówek Oświatowych

1. Nauczyciele i wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi, którzy zaobserwują u
siebie pogorszenie stanu zdrowia i takie oznaki choroby jak: uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie przychodzą do pracy, niezwłocznie
zgłaszają dyrektorowi, kierownikowi zespołu pozalekcyjnego lub przekazują poprzez
pracownika sekretariatu informację o nieobecności w pracy. Kontaktują się z
najbliższą stacją sanitarno - epidemiologiczną w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, tel.
12 644 93 72 lub dzwonią pod nr 999 lub 112 i postępują zgodnie z otrzymanymi
instrukcjami.

2. Jeżeli niepokojące objawy chorobowe wymienione w pkt 1. zaobserwowane zostaną u
pracownika przebywającego na terenie Zespołu Placówek Oświatowych niezwłocznie
zostanie on odizolowany w miejscu wyznaczonym przez lekarza dyżurnego
Małopolskiego Centrum Rehabilitacji, podjęty zostanie kontakt ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną oraz następujące działania:

1) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz
zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe, takie jak: klamki, poręcze,
uchwyty;

2) pracownik zatrudniony na stanowisku pomoc biurowa administracyjna stworzy
listę osób przebywających w tym samym czasie na terenie Zespołu Placówek
Oświatowych w najbliższym sąsiedztwie pracownika podejrzanego o
zakażenie;

3) zostaną wdrożone rozwiązania wskazane przez dyrektora Małopolskiego
Centrum Rehabilitacji lub Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Krakowie.

3. Wszyscy pracownicy pedagogiczni obligatoryjnie śledzą zalecenia i informacje
przekazywane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne
na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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