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Procedura funkcjonowania  

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego 

w czasie epidemii Covid – 19. 

 

 

CEL PROCEDURY: 

Procedura ma na celu: 

1. ochronę zdrowia i życia wszystkich uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów, 

nauczycieli i pracowników Ośrodka.  

2. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w Ośrodku oraz 

określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców  

i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. 

 

ZAKRES PROCEDURY: 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu wystąpienia  

i rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie Ośrodka. 

 

ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA: 

1. Do Ośrodka może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub                     

w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do                       

i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Przy wejściu do budynku jest umieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący mają 

obowiązek dezynfekcji rąk, mierzona jest temperatura. Opiekunowie odprowadzający 

dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

1) opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

3) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

4) opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym podczas pandemii Covid 19.  

4. Na terenie Ośrodka ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum. Opiekunowie/ rodzice oraz wszyscy petenci mogą wchodzić tylko do 

budynku przy ul. Stasiaka 1A (sekretariat szkoły),  zachowując zasady - zasłonięcie ust 
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i nosa oraz dezynfekcja rąk. Obowiązkowo wejście osób trzecich do budynku 

rejestrowane jest w zeszycie wejść. 

5. Poprzez kontakt telefoniczny Pracownicy Ośrodka posiadają możliwość szybkiego 

kontaktu z każdym opiekunem wychowanka. 

6. Przy wejściu do budynku uczniowie codziennie – przed lekcjami mają mierzoną 

temperaturę.  

7. W miarę możliwości należy zachować dystans między osobami przebywającymi na 

terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, podczas przerw międzylekcyjnych, 

apeli itp. Zasadne jest w tych miejscach używanie masek ochronnych. 

8. Na terenie Ośrodka obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu 

do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, dydaktycznych których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub codziennie dezynfekować zostają usunięte. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) są każdorazowo dezynfekowane po używaniu 

przez grupę uczniów  

10. Każdy uczeń musi mieć własne przybory i podręczniki. Nie można wymieniać się nimi 

między sobą.   

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem  

i  dezynfekowane po każdych zajęciach. 

12. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę,  

w czasie przerwy, a w razie potrzeby lub możliwości także w czasie zajęć.  

13. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

14. Każdy oddział uczy się w jednej sali lekcyjnej, z wyjątkiem zajęć informatycznych, 

językowych, wychowania fizycznego, zajęć w pracowniach i zajęć rewalidacyjnych. 

15. Klamki są dezynfekowane każdorazowo przy zmianie sali przez uczniów. 

16. Nauczyciele używają przyłbic lub maseczek. 

17. W miarę możliwości  uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu.  

18.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.  

19. Dla uczniów odbywających zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu  

u pracodawców podmiot przyjmujący musi zapewnić prowadzenie tych zajęć  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz 

wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, 

dotyczących poszczególnych branż.  

20. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych jest czyszczony  

i dezynfekowany. 
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21. Podczas zajęć nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  

w domu, rodzic jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć w obecności nauczyciela 

zmierzyć temperaturę dziecku;  

Rodzic zobowiązany jest także do: 

1) przygotowania pomieszczenia zgodnie z zasadami higieny,  

2) dezynfekcji pomieszczenia i przyborów używanych przez dziecko                            i 

nauczyciela, 

3) zachowania dystansu społecznego, 

4) noszenia maseczki/ przyłbicy.  

22. Przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz do przedszkola 

odbywają się wg. następujących zasad: Rodzic wchodząc  z dzieckiem /uczniem na 

teren Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ma zasłonięte usta i nos. 

Rodzic udaje się w wyznaczone miejsce, w którym dezynfekuje ręce i wypełnia ankietę 

(jednorazowo). Wypełnioną ankietę przekazuje nauczycielowi. Jeżeli dziecko nie ma 

widocznych objawów chorobowych przekazuje go pod opiekę nauczyciela. 

Nauczyciel/pielęgniarka w obecności rodzica mierzy dziecku temperaturę. Dystans 

między rodzicem a nauczycielem powinien wynosić 1,5 m. W czasie trwania zajęć 

rodzic zobowiązany jest opuścić placówkę. Reżim sanitarny obowiązujący w SOSW 

im. ks. J. Twardowskiego w Bochni podczas epidemii COVID-19 uniemożliwia 

towarzyszenie dziecku w zajęciach i przebywanie rodzica na terenie placówki.  

23. W przypadku dzieci do 2 roku życia odbywających pierwsze zajęcia wczesnego 

wspomagania, ze względu na dobrostan psychiczny dziecka, dopuszcza się obecność 

jednego rodzica na zajęciach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.  

24. Nauczyciel jest w  kontakcie telefonicznym z rodzicem. 

25. Na terenie Ośrodka, w miejscu zamieszkania wychowanków obowiązuje taki sam 

reżim sanitarny, jak na terenie całego Ośrodka z uwzględnieniem zarządzeń 

dotyczących specyfiki tego miejsca.  

26. Uczniowie nie mają obowiązku korzystania z szatni. Można z niej korzystać pod 

warunkiem zachowania reżimu sanitarnego. 

27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych.  

28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej w miarę 

możliwości ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

29. Korzystanie z biblioteki szkolnej określone jest regulaminem. W pomieszczeni 

biblioteki ogranicza się liczbę wspólnie przebywających tam osób. W Ośrodku 

obowiązują zasady korzystania z biblioteki szkolnej, z którymi można się zapoznać 

przed wejściem do pomieszczenia. Książki i inne materiały przechowywane  

w bibliotece przechodzą okres 2-dniowej kwarantanny. 
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30. W Ośrodku obowiązują zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 

uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych 

m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegóły zamieszczone 

są przed wejściem do pomieszczenia.  

31. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 

32. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, zobowiązani są do dezynfekcji dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych, zasłaniania ust i nosa oraz nie przekraczania 

obowiązujących stref przebywania.  

33. Obowiązkiem nauczyciela / wychowawcy jest dopilnowanie, aby uczniowie myli 

regularnie ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, 

po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

34. Pracownicy obsługowi są zobowiązani do prowadzenia codziennych prac 

porządkowych związanych  z przeciwdziałaniem Covid 19. Działania te są 

monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal 

lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników. 

Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. Wykonanie prac porządkowych i dezynfekcyjnych jest 

odnotowywane na kartach kontroli stanu higienicznego.  

35. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

36. W szkolnej stołówce posiłki wydawane są zmianowo, po każdej grupie dezynfekowane 

są blaty stołów i poręcze krzeseł.  

37. W przestrzeniach wspólnych miejsca zamieszkania uczniów zachowywane są 

podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie 

łazienek, aneksu kuchennego, klamek, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach 

wspólnie użytkowanych.  

38. Dla pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, 

które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania 

minimalizujące ryzyko zakażenia (nieangażowanie w dyżury podczas przerw 

międzylekcyjnych).  
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39. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

40. Obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 

przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może 

zakrywać ust lub nosa z powodu: całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń 

psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym 

albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami).  

41. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem postępuje się wg. opisu, który 

stanowi załącznik nr 1.    

 

 

Załącznik nr 1 

 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia 

koronawirusem 

 

1. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast 

przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest 

w tym czasie. 

2. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły o złym 

samopoczuciu ucznia i występujących objawach. 

3. Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje opiekę 

nad uczniem podejrzanym o zakażenie. 

4. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego 

pomieszczenia zapewniającego izolację: w obu budynkach – sala po prawej stronie przy 

wejściu głównym. 

5. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę  

i bezpieczeństwo.  

6. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji nakłada mu maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata)  

i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje                        

z nim w izolacji do odwołania. 

7. Dyrektor szkoły:  

1) w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się  

z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania, 

2) w przypadku jednoznacznych objawów charakterystycznych dla zakażenia Covid- 

19 (wysoka gorączka, suchy kaszel, podrażnione gardło, bóle mięśni i stawów) 

kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając  

o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką szkoły. Pracownik 

stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania. 

3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112.  

8. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących 

objawach oraz informuje o podjętych działaniach. 

9. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole. 
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10. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując 

zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:  

1) zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 0C, kaszel czy 

duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,   

2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują 

stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy 

właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując, 

jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna izolacja 

w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).  

9. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki  

i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny 

zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze 

kroki profilaktyczne.  

10. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza ten 

fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

11. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole 

oraz wspólnie z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) może podjąć decyzję  

o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego. 

Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów 

przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem 

sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.    

 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia 

koronawirusem 

 

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden  

z objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna: 

1) osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną 

dla otoczenia,  

2) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-

epidemiologiczną   

3) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób 

pracujących w szkole w wyznaczonym pomieszczeniu: w obu budynkach – 

sala po prawej stronie przy wejściu głównym. 

4) powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach. 

2. Pracownik szkoły po powiadomieniu dyrektora o swoim podejrzeniu może 

bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z oddziałem zakaźnym, unikając transportu 

publicznego. Jeśli nie posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna 

ma możliwość wysłania karetki. Dalszy tryb postępowania medycznego określa szpital. 

3. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika 

zgłasza ten fakt jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz 

organu prowadzącego szkołę. 

4. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie zostaje skierowana do szpitala celem 

dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność koronawirusa, państwowy 
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powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie  

w porozumieniu z nim podejmują dalsze kroki profilaktyczne.  

5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem 

przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog lub psycholog. 

4. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny dyrektor 

wyznacza innego nauczyciela, który przejmuje opiekę nad oddziałem. 

5. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem 

zostaje wyłączone z funkcjonowania. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu wraz ze zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych, których mógł 

dotykać.  

7. Osobę odpowiedzialną za dezynfekcję pomieszczenia, w którym przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie koronawirusem oraz sposób udokumentowanie tej czynności 

wskazuje dyrektor szkoły.  

8. Po dezynfekcji i wywietrzeniu pomieszczenia może być ono ponownie używane.  

9. Wskazany przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym 

czasie i w tych samych miejscach co osoba podejrzana o zakażenie. 

10. Osoby, które przebywały w tym samym czasie i w tych samych miejscach co osoba 

podejrzana o zakażenie zobowiązane są stosować się do wytycznych GIS dostępnych 

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ lub gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym.  

11. Decyzja w sprawie osób (uczniów i pracowników), które miały bliski kontakt  

z podejrzanym o zakażenie pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie ze służbami 

sanitarnymi. 

 


