WEWNĘTRZNE PROCEDURY

POSTĘPOWANIA

związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania epidemii
w Fundacji Oświatowej-Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie

Na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dyrektorzy,
nauczyciele, opiekunowie, rodzice, dzieci i pozostały personel są zobowiązani do przestrzegania
następujących zasad:

1.

Przed wejściem na teren placówki będzie dokonywany Pomiar temperatury ciała (termometr
bezdotykowy). W przypadku negatywnego wyniku pomiaru wejście nie będzie możliwe
(norma od 36,4 do 37 st. C).

2.

Załatwianie wszelkich spraw dokonywać poprzez e-mail lub telefonicznie. W wyjątkowych
sytuacjach w placówce, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

3.

Przed wejściem do placówek wszystkie osoby są zobowiązane do zakrycia ust i nosa,
zdezynfekowania rąk odpowiednim płynem

i utrzymywania odpowiedniej odległości

od drugiej osoby – 1,5-2 m.

4.

Personel szkół/placówek jest zobowiązany stosować środki ochrony osobistej, w tym
rękawiczki jednorazowe i maseczki ochronne. Środki ochrony osobistej zapewnia organ
prowadzący placówki.

5.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy przestrzegać procedur prawidłowego
mycia rąk z zastosowaniem płynu do dezynfekcji i wg zamieszczonej instrukcji.

6.

Za codzienną dezynfekcję sprzętu i wyposażenia, utrzymywanie czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich odpowiada wyznaczony
pracownik gospodarczy.

7.

W wypadku podejrzenia zakażenia dziecka lub innej osoby, natychmiast o tym fakcie należy
powiadomić dyrektora szkoły/placówki, a podejrzaną o zakażenie osobę skierować do
wyznaczonej izolatki wyposażonej w odpowiednie sprzęt i środki. W przypadku choroby
dziecka, do czasu przybycia rodzica/opiekuna, obecność nauczyciela z dzieckiem jest
obowiązkowa z zachowaniem ustalonych procedur bezpieczeństwa.

8.

Do szkół/placówek nie powinni przychodzić nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy,
którzy są chorzy lub jeśli ktoś w ich domu przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

9.

Podczas sprawowania opieki nad dziećmi o ewentualnej rotacji personelu decyduje dyrektor
powiadamiając przedstawiciela organu prowadzącego.

10. Do szybkiej komunikacji z rodzicami należy wykorzystać e-mail lub telefon komórkowy.
11. Posiłki należy spożywać w oddzielnych grupach. Po ich spożyciu oczyścić i zdezynfekować
blaty stołów i poręcze krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce personel kuchni jest
zobowiązany myć w zmywarce z dodatkiem detergentu i je wyparzyć.

12. Za organizację wyjść poszczególnych grup na place zabaw odpowiada dyrektor
szkoły/placówki.

13. Pomieszczenia, w których obywają się zajęcia/opieka, należy wietrzyć przed rozpoczęciem,
w trakcie i po zakończeniu zajęć, jednak nie rzadziej niż co godzinę.

14. Gimnastykę śródlekcyjną należy prowadzić przy otwartych oknach.
15. Personel szkół/placówek jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci/uczniowie często
i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie
z zajęć na świeżym powietrzu;

16. Dyrektor szkoły/placówki jest zobowiązany do codziennego informowania przedstawiciela
organu prowadzącego o wszelkich incydentach porządkowych lub zdrowotnych, zaistniałych
na terenie szkoły/placówki oraz o pojawiających się wątpliwościach organizacyjnych czy
brakach w wyposażeniu.

17. Dyrektor szkoły/placówki jest zobowiązany do zapoznania i przeszkolenia podległego
personelu ze znajomości ww. procedur.

18. Obowiązek przestrzegania procedur postępowania w szkołach/placówkach wprowadza się
z dniem odwieszenia działalności szkół/placówek.
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