
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Dyrektora  

Niepublicznego Młodzieżowego  
Ośrodka Socjoterapii 67 w Olsztynie 

z dnia 27 sierpnia 2020r. 
Nr 4/2020  

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa  
obowiązujące w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 67 w Olsztynie  

oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej 67 w Olsztynie  
w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19   

(obowiązujące od 01 września 2020r.) 
 

ORGANIZACJA POBYTU I ZAJĘĆ W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH 

1. Do ośrodka może być przyjęty wychowanek bez objawów chorobowych, sugerujących 
infekcję dróg oddechowych. 

2. Zawsze po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce dostępnym płynem – po powrocie 
z zakupów, spaceru, od lekarza itp. 

3. Do pomieszczeń grup wychowawczych mogą wchodzić tylko wychowankowie danej grupy 
oraz pracownicy pełniący opiekę nad daną grupą. 

4. Rodzice/opiekunowie wychowanków mogą przebywać tylko w strefie dla nich wyznaczonej, 
na parterze budynku, obowiązkowo mając zasłonięte usta i nos oraz po zdezynfekowaniu rąk. 

5. Na wyposażeniu grupy znajduje się termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po 
każdym użyciu. 

6. W przypadku zaobserwowania u wychowanka objawów mogących wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, jest on odizolowywany w gabinecie pielęgniarki, a następnie 
niezwłocznie powiadamiani są jego rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania 
wychowanka z ośrodka. 

7. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – przyłbice, rękawiczki jednorazowe i 
płyny do dezynfekcji. 

8. Wychowankowie są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe i płyny 
do dezynfekcji. Nie ma obowiązku noszenia masek ochronnych.  

9. Zaleca się utrzymywanie dystansu między wychowankami, ograniczanie przebywania całej 
grupy w jednym pomieszczeniu itp. 

10. Wychowankowie mają obowiązek kilka razy dziennie myć ręce wodą i mydłem, 
dezynfekować je, osłaniać usta i nos w czasie kichania i kaszlu oraz unikać odtykania oczu, 
nosa i ust. 

11. Pomieszczenia grup wychowawczych są codziennie sprzątane i dezynfekowanie, szczególnie z 
uwzględnieniem klamek, włączników, blatów, poręczy krzeseł, zgodnie z tygodniowym 
grafikiem dyżurów, pod kontrolą wychowawcy.  

12. Wychowankowie przechowują swoje rzeczy osobiste w swoich szafach i komodach, a 
podręczniki i przybory szkolne w podpisanych pojemnikach w jadalni.  

13. Zabronione jest pożyczanie sobie ubrań, kosmetyków, przyborów szkolnych, podręczników 
itp 

14. Wychowankowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 



15. Pomieszczenia grup wychowawczych są wietrzone co najmniej raz dziennie przez godzinę, po 
wyjściu wychowanków do szkoły. 

16. W czasie korzystania z szatni może przebywać w niej tylko jedna grupa.  
17. Naczynia i sztućce wielorazowe, a także wszystkie naczynia i przybory kuchenne, są myte w 

gorącej wodzie z detergentem, a co najmniej raz w tygodniu wyparzane w zmywarce w 
jadalni. 

18. Wyjścia do sklepu są ograniczone do niezbędnego minimum – raz w tygodniu zakupy 
grupowe, raz w tygodniu zakupy własne.  

19. Nie ogranicza się spacerów pod warunkiem zachowania dystansu i środków ochrony 
osobistej. 

20. Wychowawcy mają zapewniony szybki telefoniczny kontakt z rodzicami/opiekunami 
wychowanków.  

21. Wychowawcy mają zapewniony szybki kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrektorem 
ośrodka lub kierownikiem zespołu wychowawców. 

22. Zaleca się ograniczenie kontaktu lub – jeśli to niemożliwe – utrzymywanie dystansu między 
wszystkimi pracownikami. 

 

ORGAZNIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg 
oddechowych.  

2. Zawsze po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce dostępnym płynem – po powrocie 
z podwórka w czasie przerwy, z zajęć w-f, od lekarza itp.  

3. Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby postronne. 
4. Rodzice/opiekunowie uczniów mogą się znajdować tylko w wyznaczonej dla nich strefie, 

wyłącznie podczas zajęć lekcyjnych, obowiązkowo mając zasłonięte usta i nos oraz po 
zdezynfekowaniu rąk.  

5. Na wyposażeniu szkoły znajduje się termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po 
każdym użyciu. 

6. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, jest on odizolowywany w gabinecie pielęgniarki, a następnie niezwłocznie 
powiadamiani są jego rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  

7. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – przyłbice, rękawiczki jednorazowe i 
płyny do dezynfekcji. 

8. Uczniowi nie mają obowiązku noszenia masek ochronnych.  
9. Zaleca się utrzymywanie dystansu min. 1,5m między uczniami i innymi osobami 

przebywającymi w szkole. 
10. Uczniowie mają obowiązek kilka razy dziennie myć ręce wodą i mydłem, osłaniać usta i nos w 

czasie kichania i kaszlu oraz unikać odtykania oczu, nosa i ust. 
11. Klasy szkolne są codziennie sprzątane i dezynfekowanie, szczególnie z uwzględnieniem 

klamek, włączników, blatów, poręczy krzeseł. 
12. Przedmioty znajdujące się w klasach są codziennie dezynfekowanie.  
13. Toalety szkolne są codziennie sprzątane i dezynfekowane.  
14. Uczeń posiada własne przybory szkolne – zabronione jest pożyczanie sobie przyborów, 

podręczników itp. 
15. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 



16. Klasy szkolne są wietrzone w czasie każdej przerwy. 
17. Korytarze szkolne są wietrzone przez co najmniej 15 minut w czasie każdej lekcji. 
18. Sala gimnastyczna jest sprzątana i dezynfekowana po każdym dniu zajęć. 
19. Sprzęt sportowy jest dezynfekowany po każdym dniu zajęć. 
20. W czasie zajęć w-f ograniczamy gry i aktywności kontaktowe. 
21. Samochód służący do transportu uczniów na lekcje w-f jest codziennie dezynfekowany. 
22. W czasie korzystania z szatni może przebywać w niej tylko jedna klasa.  
23. Uczeń w szkole może pić wyłącznie własną wodę, z własnej butelki. 
24. Nauczyciele mają zapewniony szybki telefoniczny kontakt  rodzicami/opiekunami 

wychowanków. 
25. Nauczyciele mają zapewniony szybki kontakt telefoniczny lub osobisty z dyrektorem szkoły 

lub ośrodka.  
26. Zaleca się ograniczenie kontaktu lub – jeśli to niemożliwe – utrzymywanie dystansu między 

wszystkimi pracownikami. 

 

OBIADY 

1. Przed zjedzeniem obiadu należy umyć i zdezynfekować ręce. 
2. Stoliki w jadalni są dezynfekowane po każdej turze obiadowej. 
3. Pojemniki na przyprawy są dezynfekowane po każdej turze obiadowej.  
4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte i wyparzane. 
5. Posiłek może być wydawany wyłącznie przez osobę do tego uprawnioną. 
6. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń jadalni (wydawka, zmywalnia) osobom do tego 

nieuprawnionym 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY LUB OŚRODKA 

 

1. Do pracy w szkole i ośrodku mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych, 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Podczas wykonywania pracy przez pracowników w wieku powyżej 60 lat zaleca się 
zachowanie dystansu wobec innych pracowników, wychowanków i uczniów oraz 
rygorystyczne stosowanie środków ochrony osobistej. 

3. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych osoba zostaje poproszona przez 
dyrektora szkoły lub ośrodka o opuszczenie miejsca pracy, przejście do gabinetu pielęgniarki i 
skontaktowanie się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady i 
postępowanie zgodnie z zaleceniem lekarza.  

4. Obszar, w którym poruszał się pracownik z infekcją dróg oddechowych należy bezzwłocznie 
poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-Cov-2 na terenie szkoły lub ośrodka 
zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.  


