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Procedura organizacji pracy Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego

w Warszawie i postępowania prewenryjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych

w czasie kształcenia w warunkach zagrożenia epidemicznego.

Opracowano na podsatwie

7. Procedury organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m,st. Warszawę i

postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodzicow/opiekunów prawnych w czasie

zagrozenia epidemicznego .

2. Wytycznych MEiN, N/Z iGis dla publicznych iniepubIicznych szkół iplacówek
3. Rozporządzenie IVEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządznie w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

l. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy ośrodka w związku z zagroŻeniem

zakazenia wirusem SARS-CoV-2 iokreślenie działan prewencyjnych mających na celu uniknięcie

r ozprzestr zen ia n ia się wi rusa.

1 . Do ośrodka moze przychodzić tylko:
a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) uczenlpracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannió lub w izolacjiw warunkach

domowych.
2.1Jczen może być przyprowadzany do ośrodka i z niego odbierany przez opiekunów bez objawów

chorobowych wskazujących na infekcję drog oddechowych,

3,Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a) ipkt.3) rozumie się

a) podwyzszoną temperaturę cia ła,

b) bólgłowy i mięśni,
c) ból gardła,

d) kaszel,
e) duszności i problemy z oddychaniem,
f) uczuciewyczerpania,

8) brak apetytu.

4. Na terenie ośrodka mogą przebywacw uzasadnionych sytuacjach osoby zzewnątrz, które

zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczkijednorazowe
Iub dezynfekcja r ąk przed wejściem do placówki).

5 . Przebywanie osob z zewnątrz na terenie ośrodka mozliwe jest ty|ko w wyznaczonych przez

1,

ll. Zakres procedury

Procedurę nalezy stosować w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym dla Głuchych im.

JanaSistrzyńskiego w Warszawie .

lll. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor ośrodka.

lV. Postanowienia ogólne



dyrektora miejscach.
6. obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie oŚrodka osob z zewnąlrż

z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3.

7 . Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci

z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego

od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m.

8. Wychowawcy k|asy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej Iub

z wykorzystaniem środkow komunikacji elektronicznej z rodzicami/opiekunami ucznia.

9. W przypadku pracowników powyzej 60 roku zycia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi,

które zaliczają osobę do grupy podwyzszonego ryzyka, w miarę mozliwoŚci, nalezy stosowac

rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangazowanie w dyzury podczas przerw

międzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka mozna polecic pracę zdalną.

V. Higiena idezynfekcja w ośrodku.

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy ośrodka zobowiązani są do przestrzegania najwyzszych

standardow higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególno ści po przyjściu do placowki, przed

jedzeniem, po powrocie ze Świezego powietrza i po skorzystanlu z toalety.

2. Na terenie ośrodka obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i

kichania, unikanie dotykania oczu, ust inosa.
3. W przestrzeniach wspólnych, ogólnodostępnych naIezy nosić maseczkilprzy|bice osłaniające usta

i noc.

4 . ośrodek wyposazony jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkazania pomocy

dydaktycznych i e|ementow stałych oraz środki do dezynfekcji rąk,

5 . Ośrodek wyposazony jest w bezdotykowy termometr.
6. Na|ezy ściśle przestruegac zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie

czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

7. Na terenie ośrodka przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym

przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągow komunikacyjnych, powierzchni dotykowych poręczy, klamek i

powierzchni p łaskich, w tym b|atów w salach i pomieszczeniach spo zywania posiłków, k|awiatur

iwłącznikow.
8. Przed wejściem do budynku ośrodka obowiązuje dezynfekcja rąk. lnformacja o takim obowiązku

wrazzinstrukcjązamieszczona jestprzywejściu. (Załączniknrldoprocedury-|nstrukcjamycia
rąk i instrukcja dezynfekowania r ąk).

9 . p rzed wej ściem do budyn ku ośrod ka i szatn i u m ieszczony jest środek do d ezynfekcji rąk.

10. Przy wejściu do ośrodka znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i słuzb medycznych (Zał ącznik nr 2 do procedury-

wykaz nu merów kontaktowych).
11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego

mycia rąk a przy dozownikach z p łynem do dezynfekcji rąk plakaty z zasadami uzywania go,

t2. Zużyle rękawlce i maseczki jednorazowe nalezy wyrzucac do wyznaczonych pojemników

znajdujących się na terenie ośrodka.
t3. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie mozna

skutecznie umyc, uprac lub zdezynfekować.
1,4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęc nalezy

dokładnie czy ścić lub dezynfekować,

Vl. Organizacja pracy ośrodka

1, Zapewnia się w miarę mozliwości taką organizację pracy oŚrodka, która ograniczy
gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie oraz zmniejszy częstotliwośc
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zmian pomieszczen, w ktorych odbywają się zajęcia.

Dopuszcza slę moz|iwo ść zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej

niz 30 min. inie dłuzej niź 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęĆ

ustalony w tygodniowym rozk ładzie zajęc.
Zaleca si ę organizację przerw d|a uczniów w miarę mozliwości na Świezym powietrzu.

Sale lekcyjne oraz czą ści wspólne nalezy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,

Uczniowie korzystający z szalni zobowiązani są do zakrywania nosa i ust przyłbicą lub

maseczką.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęc mog ą znajdowaĆ się na

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w szatni.

Uczeń nie udostępnia innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do ośrodka zb ędnych przedmiotów.
Na czas nauki własnej w internacie, jeśli istnieje taka koniecznoŚc, dopuszcza się

korzystanie z innych sal dydaktycznych ośrodka.
, Korzystanie z biblioteki szkolnej mozliwe jest po umyciu/dezyfekcji rąk z zachowaniem
dystansu społecznego (min.1,5 m), zakrycia nosa iust przyłbicą |ub maseczką jeŚli dystans

nie moze zostać zachowany.
Książki iinne materiały wypozyczane w bibliotece po zwrocie objęte są dwudniowym

okresem kwarantanny.
, Korzystanie z gabinetu profiIaktyki zdrowotnej możliwe jest po umyciu/dezyfekcji rąk z

zachowaniem dystansu społecznego (min.1,5 m), zakrycia nosa iust przyłbicą |ub maseczką
jeśli dystans nie moze zostać zachowany.
, W oczekiwaniu na przyjęcie w gabinecie profilaktyki zdrowotnej nalezy zachowaĆ dystans

społeczny (min.1,5m). Jeśli dystans nie moze być zachowany nalezy zakryc nos i usta

maseczką/przyłbicą.
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Vll, Pzygotowanie iwydanie posiłków, kozystanie ze stołówki ośrodka.

1 , W miarę mozliwo ści odległo ść stanowisk pracy pracowników kuchni powinna wynosic min.

1,5 m, a jeśli jest to niemozliwe konieczne jest stosowanie Środkow ochrony osobistej.

2. Na terenie części zywieniowej zabezpieczone są płyny dezynfekujące do czyszczenia
powierzchni i sprzętow,
3. Szczególną uwagę nalezy zwrocic na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego , naczyn stołowych oraz sztuĆców.

4. Przed wejściem na stołówkę kazdyobowiązkowo myje lub dezyfekuje ręce.

5. leśli nie jest mozliwe zachowanie dystansu społecznego nalezy zakryc nos i usta przyłbicą

lub maseczką do momentu spozywania posiłku.
6 . Obiad jest wydawany w dwóch turach dla wyznaczonych grup uczniów:
a. Śniadanie: l tura 7.0O.-7.15, Il tura 7.3O-].45
b. Obiad: l tura 1,4.25.-1,4.45,1l tura 15.30-15,50.
c, Kolacja: l tura 18.45.-19.05, ll tura ]_9.20-19.40.

7. Rekomenduje si ę czyszczenie blatów stołów iporęczy, krzeseł iwietrzenie pomieszczenia po

każdejgrupie.
8 . Wielorazowe naczynia i sztućce nalezy myc w zmywarce z dodatkiem detergentu,

w temperaturze min. 6O'C Iub je wyparzac,
9. Ze stołowki nalezy usun ąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na

serwetki.
10 , Dania są wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.
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Vlll. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.



1. lezeli uczeń przejawia niepokoj ące objawy choroby nalezy odizolowac go w odrębnym

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległo ści od innych osób.

ż. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika ośrodka wyznaczonego przez dyrektora,

wicedyrektora lub kierownika internatu.

3. Uczniowi nalezy zmierzyctemperatur ę ciała zgodnie z instruckją zawartą w złączniku nr 3:

a) jeze|i pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38'C lub wyzej - nalezy powiadomiĆ

rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z oŚrodka i przypomniec

o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

b) jezeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2"C-3],9'C - naleŻY

powiadomic rodziców ucznia i ustalić ewentualną koniecznośc sposobu odebrania ucznia z

ośrod ka.
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4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany te|efonicznie bądŹ z wykorzystaniem Środków

komunikacji elektronicznej o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawow. Rodzic jest

zobowiązany do pilnego odebrania ucznia z ośrodka.

W przypadku zaobserwowania u ucznia innych objawow chorobowych stosuje się działania

opisane w pkt, 1-3.

Rodzic po odebraniu dziecka z objawamichorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora

o wyniku badania ucznia przezlekarza.
Dyrektor ośrodka lnformuje organ prowadzący (Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy zgodnie

ze schematem procesu komunikowania się w sytucjach kryzysowych dotyczących jednostek

systemu oświaty stanowiący załącznik nr 4 do procedury) o podejrzeniu zakazenia ucznia.

Rodzice dzieci z kIasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakazenie, telefonicznie bądŹ

z wykorzystaniem środkow komuniakcji elektronicznej informowani są o zaistniałej sytuacjl przez

osobę wyznacozną przez dyrektora, wicedyrektora lub kierownika internatu.

obszar, w ktorym poruszał się i przebywał uczeń na|ezy bezzwłocznie podda Ć gruntownemu

sprzątaniu.
, Dyrektor ośrodka informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego iorgan
prowadzący (Dyrektora Biura Edukacji - zgodnie ze schematem z załącznika nr 4) o zaistniałej

sytu a cj i.

, Dyrektor ośrodka zobowiązany jest do stosowania się do za|eceń Państwowego Powiatowego

lnspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy naIezy wdrozyć dodatkowe procedury biorąc pod

uwagę zaistniały przypadek.

. Jeśli zaIecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji eIektronicznej lub za

pomocą innych środkow łączno ści dyrektor sporządza notatkę lub protokoł.
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lX, Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika ośrodka

]_. pracownik, ktory w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy

kaszel, złe samopoczucie, trudno ści w oddychaniu, bole głowy, bóle mięśni niezwłocznie

informuje o tym dyrektora, wicedyrektora lub kierownika internatu ośrodka, który podejmuje

następujące działania :

a ) kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu

z innymiosobami),
b ) zachowując bezpieczną odległo ść, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt

z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
c) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje

dyrektora ośrodka.
d ) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
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2, Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik nalezy bezzwłocznie poddać gruntownemu

sprzątaniu.
3. Kazdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej
potrzeby.
4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje si

ę działania opisane w pkt. 1).

5 . Pracownicy z objawami choroby, o ktorych mowa dziale lV pkt. 3 nie mogą przychodziĆ do pracy.

6, Dyrektor ośrodka informuje Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego i organ

prowadzący o zaistniałej sytuacji.
7. Dyrektor ośrodka zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Pa ństwowego Powiatowego

lnspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy nalezy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod

uwa8ę zaistniały przypadek.
8. leśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za

pomocą innych środków łączno ści, nalezy sporządzic notatkę lub protokół.

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osob ą podejżan ą o zakażenie:

1. Definicja KONTAKTU obejmuje

a) każdego pracownika ośrodka, rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego

w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż2 metry
przez ponad 15 minut,
rozmowę z osob ązakażonątwarzą w twarz przez dłu ższy czas,
każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

b)
c)

2. Osób z kontaktu NlE uwaza się za zaka zone, jednak prewencyjnie zaleca się

a ) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie

samoobserwacji - codzienny pomrartemperatury iświadome zwracanie uwagi na swój stan

zd rowia,
b ) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególnoŚci

udostępnienie numeru telefonu w celu umozliwienia codziennego kontaktu

i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c ) jeźeIiw ciągu 14 dnisamoobserwacjizauwazone zostaną objawy (gorączka, kaszel, dusznoŚĆ,

problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomic stację sanitarno-

epidemiologiczną |ub zgłosić się bezpośrednio do oddzia łu zakaźnego lub oddziału

obserwacyjno- zaka źnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

3. Pozostali pracownicy ośrodka nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych Środkow
ostrozności. Je śli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zaleznoŚci od

rodzaju tych objawów przez słu żby sanitarne.
4 . Decyzja, do jakiej grupy kontaktu nalezą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze

słuzbami sanitarnymi.

Xl. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie ośrodka

t. Dyrektor ośrodkainformuje Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego o zaistniałej
sytuacji iw porozumieniu z or8anem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu,
podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki, zmianie modelu kształcenia lub innych
środ kach prewencyj nych.

2. Dyrektor ośrodka o potwierdzeniu zakazenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący
(Dyrektora Biura Edukacji) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się
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w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4

do procedury.

3 , W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor ośrodka zobowiązany jest do

stosowania się do zaleceń Pa ństwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego przy ustalaniu,

czy nalezy wdrozyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za

pomocą innych środkow łączno ści nalezy sporządzić notatkę lub protokół.

5. W miarę mozliwości ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w czę Ści
pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywa ła osoba zakażona.

xll. postanowienia końcowe

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w częŚci lV pkt.3)

bezzw|ocznie nalezy powiadomic Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st.

Warszawie, u1.1ana Kochanowskiego21,,01-864 Warszawa, korzystając z infolinii + 48222500
115 lub online poprzezformularz na stronie https;1'lvr4w,,lr..{l]!§lwęblgł!iłiq_l_ii!la*3!3l]j],t.

2 . Zastrzegasię zmianę procedury w przypadku zmiany wytycznych przez lVlinistra Edukacji i Nauki,

Ministra Zdrowia i Głownego lnspektora Sanitarnego.

Zał ączniki d o p roced u ry :

1,. Instrukcja mycia i dezynfekowania rąk

2. Kontakt do stacjiSanepidu
3. lnstrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym
4. Schemat procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu

oświaty.

łvJweclŃIlJ'bVy*lffi1
7pU

DYREKTQR OŚRODKA

l,łU^^l"-
Ańńa Słopińska
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Załącznlk nr 1a

Zwilż ręce ciepłą
wodą. Nałóż
mydło w płynie
w zagtębienie
dłoni.

SpleĆ palce
inamydl je.

Namydl wierzch
jednej dłoni
wnętrzem drugiej
dłoni ina przemian.

Namydt obydwie
wewnętrzne
powierzchnie dłoni.

Namydl kciuk
jednej dłoni
drugą ręką
ina przemian.

Namydl obydwa
nadgarstki.

§płucz starannie
dłonie, żeby usunąd
mydło. Wysusz je
starannie.

Główny lnspektorat §anitarny $ /crs_sn, O /GlsgovpL ffi /cts_gor,*pt ffi 7gis,gov.pt



Załącznik nr 1b
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Zalączniknr 2

Kontakt do stacii §anepidu

Powiatorra §tacJa §anitarno,Epidemiclogiwnd !ł, m.§t. Warsrawlą ul, J, Korhanowskie§p 11,

01.864 Wórszawa

lnfolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia * 2?2 500 115,

Numer informacyjny czynny w godz, 8:00-16:OO , ?2 3ż 58 958,

Kontakt do biura podawczego -223107 9O0

Adres email: koronawirus@pssewawa,pl

Wojewódzka Stacja §anitilrno-Epidemiologiczna w Warszawie ul, Żelazna 79, 00_875 Warsrawa

Kontakt: 2262a9001, ż26?09002, 2z6209003, 2262a9004, 226z0 9005 22 6209006

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego państwowego wojewódzkiego lnspektora sanitarnego:

Kontakt: 5a7 L77 111

Koronawirus mail : wssewarszaula24h@wsse.waw,pl

trtfolinia GlS w sprawie koronawirusa:2żż 500 115

lnfolinia Narodowego Funduszu Zdrowia:8O0 190 590

§zpitale zakaźne w m.st- Warszawie:

Wojewódzki Szpital Zakainy, ul, Wolska 37 ,22 335 52 6I

Wojskowy lnstytut Medyczny, uI. Szaserów L28, Z6t 817 519, 81O 80 89

Centralny §zpital Kliniczny MSWiA, ul. Woloska t37,22 508 20 00

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu MedYcznego * DziecięcY SzPital

Kliniczny im. Józefa polikarpa Brudzińskiego * Ńrrrrr*ie, ul, Żwirki iWigury 63Ą 22 3L7 S237

W płrypadku nąsilonych objaułówwskarany kontakt pod nr 112,



Załącznik nr 3

INSTRUKOA BHP POM|ARU TEMPERATURY TERMOMETREM EIEKTRONICZNYM

1, Pomiaru temPeratury dokonuje pracownik wyznacżony przez dyrektora, wicedyrektora bądź
kierownika internatu ośrodka,

2. NaleŻY uzYskaĆzgodę pracowników/rodziców/opiekunów prawnych dziecka na pomiar
temperatury ciała.

3. Przed PierwszYm uŻyciem termometru użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją
obsługi prod ucenta urządzenia.

4. Sposób pomiaru:

a} włącz urządzenie,

b) upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury ciała,
c) rekomendujemy pomiar temperatury na szyi lub nadgarstku,
d} abY dokonaĆ Pomiaru temperatury ciała, skieruj urządzenie na odległości 5-8 cm od

szyi/nadgarstka osoby, u której dokonywany jest pomiar temperatury,
e) jeŻeli na skórze znajduią się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik

był jak najdokładniejszy,

f) pomiar zakończy się, gdy pojawi się sygnał dźwiękowy,

C} odczYtaj wYnik Pomiaru na wyświetlaczu LCD (wynik pomiaru nie moźe być udostępniony
osobom innYm niż osoba, której dokonano pomiaru, w przypadku porniaru u dziecka
wYnik Pomiaru udostępnia się rodzicowi/prawnemu opiekunowi oraz dyrektorowi,
wicedyrektorowi, kierownikowi internatu ośrodka},

h) odczekaj około 5 sekund przed wykonaniem każdego kolejnego pomiaru [iest to
preybliźony czas pozostawania na wyświetlaczu §§tatnie8o odczftu},

i) wyłącz termometr,

5, Podczas Pomiaru, ze względu na przenoszenie się wirtlsa drogą kropelkową, nie należy ze sobą
rozmawiać.

6. osoba dokonująca pomiaru temperatury wykonuje go w masce/przyłbiry ijednorazowych
rękawiczkach ochronnych,

7, TermÓmetr po zakończonej pracy lub gdy nastąpił kontakt fizyczny z osobą, której dokonuje się
pomiaru temperatu ry, należ;ł zdezynfekować.



Załącznik nr 4

Schemat p.rocesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących

jednoste k system u oświaty

W przrlpadku wystąpienia w ośrodku sytuacji kryzr7sowej konieezne jest szybkie

i doktadne przekazanie informacji wszystlłirn ofgnn§m ł osobom, któr§ muszą o niej wiedZieĆ, bY

podjąć cdpowied nie działania.

*O zaistniaĘrn zdarzeniu należy niezwłocznie poinformować telefonicznie, a następnie sporządziĆ

notatkę i przestac drogą rnaiJową do Biura Edukacji, 0 rozwoju sytuacji należy informowaĆ na bieŻąco.

** Sekretariat Biura Edukacji:tel. 22 44 33 5CI0

Rrecznika Prasowego *

Biuro Marketingu Miasta

Dyrektor ośrodka niezwłocznie infornruje

o ea istniałym zdarreniu:

t. Państwowego Powiatowego }nspektora Sanitarnego

Ponadt<r powiadorniał ;

Nłru el nikalPracown ika

Wydziału l(gztałcęłria

§pecjałne6o Biura Edukacji **

§yr*i<t*rł Biura §dukacji
Urzędł"ł fń,5t, W6rsróWY


