Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów/wychowanków
przebywających czasowo na leczeniu
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Bucze w Górkach Wielkich

Procedury postepowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie
szkoły przyszpitalnej w Górkach Wielkich

Na podstawie:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
•

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach

•

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
1 września 2020 r.

•

Procedury zapobiegania zakażeniu koronawirusem Sars-Cov-2 w OLR „Bucze” Górki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1 z dnia 31.08.2020r.

Procedury postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19
na terenie szkoły szpitalnej oraz podczas zajęć lekcyjnych i wychowawczych
1. Pacjenci przyjmowani na leczenie w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym Bucze Sp. z o.o.
w Górkach Wielkich stają się jednocześnie uczniami/wychowankami oddziałów szkolnych
i pozalekcyjnych zajęć wychowawczych wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych
w Skoczowie.
2. Zgodnie z procedurami podmiotu leczniczego uczeń/wychowanek po uzyskaniu
negatywnego wyniku badań w kierunku obecności wirusa SARS-COV 2 zostaje wpisany na listę
uczniów/wychowanków szkoły.
3. Godziny oraz zasady pracy szkoły i zajęć pozalekcyjnych ustalane są turnusowo
z kierownictwem służby zdrowia ośrodka oraz każdorazowo, gdy zachodzi konieczność zmian.
4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w budynku szpitalika oraz budynku
głównym. Należy stosować się do aktualnie obowiązujących w ośrodku zasad poruszania się
w wyznaczonych strefach.
5. W szkole obowiązuje tradycyjna forma kształcenia. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor
może zmienić tryb nauki.
6. Każdy pedagog zobowiązany jest do działań edukacyjnych w zakresie szerzenia profilaktyki
antywirusowej.
7. Uczniowie/wychowankowie są informowani o obowiązujących w placówce procedurach
dotyczących profilaktyki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
8. Każda grupa uczniów/wychowanków przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
9. Sale, w których przebywają uczniowie są systematycznie dezynfekowane i wietrzone.
10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego mycia
i dezynfekowania rąk. Nauczyciele oraz wychowawcy są zobowiązani do nadzoru nad częstym
i prawidłowym myciem rąk przez dzieci.
11. Kadra pedagogiczna stosuje się do aktualnych zasad Głównego Inspektoratu Sanitarnego
w zakresie utrzymania dystansu społecznego.

12. Zaleca się pobyt uczniów/wychowanków na świeżym powietrzu, na terenie ośrodka.
Każde wyjście poza teren placówki konsultowane jest każdorazowo z dyżurującym lekarzem
i pielęgniarką epidemiologiczną.
13. Wszyscy pracownicy obowiązkowo przestrzegają ogólnie obowiązujących zasad oraz
zachowują wzmożoną ostrożność w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się wirusa.
14. Pracownicy, u których występują objawy grypopodobne nie powinni przebywać na terenie
placówki.
15. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy pracownicy obowiązkowo dokonują kontroli
dokumentowanego pomiaru temperatury ciała oraz dezynfekcji rąk.
16. W celu ochrony sanitarnej nauczyciele zobowiązani są do używania maseczek/przyłbic,
a podczas dyżuru na jadalni - rękawiczek jednorazowych. Zalecane jest również stosowanie
odzieży zamiennej. Odzież własna przechowywana jest w wyznaczonym miejscu.
17. Każdy nauczyciel, który stwierdzi u ucznia/wychowanka jakiekolwiek pogorszenie stanu
zdrowia, niezwłocznie kieruje dziecko do dyżurki pielęgniarskiej (budynek główny),
telefonicznie powiadamia pielęgniarkę (budynek szpitalika).

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1 z dnia 31.08.2020r.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia
u pracownika szkoły zakażenia wirusem Covid-19
1. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe,
takie jak:
a) duszność,
b) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,5°C a 38°C),
c) objawy przeziębieniowe,
d) gorączka,
e) kaszel,
f) duszności i kłopoty z oddychaniem,
g) bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem
rodzinnym lub jeśli zachodzi taka konieczność ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub
oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub
112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.
2. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora –
telefonicznie.
3. Pracownik informuje dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji
sanitarno-epidemiologicznej.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy
i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki,
rękawiczki i środki do dezynfekcji.
5. W sytuacji opisanej w pkt. 4 dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarnoepidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych
procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje poddany gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają
poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
7. Zadania określone w pkt. 6, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora,
zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

8. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym
samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie.
9. W stosunku do tych osób, podejrzanych o zakażenie dyrektor podejmuje działania
zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
10. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami oraz innymi osobami
przebywającymi na terenie szkoły, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarnoepidemiologicznych.
11. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub
pogarszającego się samopoczucia, (opisanych w pkt.1) nauczyciel/wychowawca zgłasza ten
fakt dyżurującej pielęgniarce.

