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Procedury w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 podczas pracy realizowanej
w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą zajęcia rewalidacyjne
oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w DSOSW nr 13 we Wrocławiu.
W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przyjmuje się:
1. Rodzic jest telefonicznie informowany o wymaganiach i procedurach obowiązujących w
Ośrodku
2. Rodzic przyprowadza dziecko na wyznaczoną godzinę i oczekuje przy wejściu na terapeutę
(otwarte zostaje boczne wejście)
3. Terapeuta, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dokonuje pomiaru temperatury
dziecku i rodzicowi (jeżeli rodzic wyrazi zgodę)
4. Rodzic, razem z dzieckiem, odkażają ręce środkiem wskazanym przez terapeutę, zdejmują w
szatni odzież wierzchnią, zakładają zmienne obuwie lub ochraniacze, które udostępnia
Ośrodek, dokładnie myją ręce
5. Jeżeli jest to możliwe, rodzic wychodzi i wraca na wyznaczoną godzinę odebrać dziecko.
Jeśli jest ono niesamodzielne, rodzic wchodzi do sali z dzieckiem, siada w bezpiecznej
odległości, zakłada maseczkę.
6. Dziecko i rodzic muszą być zdrowi (nie mogą mieć objawów: podwyższona temperatura,
kaszel, katar, bóle mięśniowe, wysypka), nie mogą też być objęci kwarantanną.
Rodzic podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i podczas kolejnych wizyt je uaktualnia.
7. Terapeuta może odmówić przyjęcia dziecka, jeśli będzie miało objawy chorobowe.
8. Dziecko powinno przynieść butelkę wody, nie udostępniamy własnych naczyń.
9 Terapeuta, we współpracy z osobą sprzątającą, przygotowuje gabinet na przyjęcie dziecka.
Należy:
-wywietrzyć gabinet
-zdezynfekować planowane do użytku powierzchnie i sprzęty (podłogę w gabinecie, stoły,
parapety, zabawki, kredki, ﬂamastry itp)
-zdezynfekować klamki, włączniki światła w toalecie i korytarzu, przycisk do spuszczania wody,
deskę sedesową, kran nad umywalką

Używamy tylko sprzętu i zabawek, które można zdezynfekować/umyć.
10 Terapeuta przyjmuje dziecko w przyłbicy lub maseczce, zakłada rękawiczki. Jeżeli
przyjmujemy bardzo małe lub leżące dziecko, nad którym nachylamy się blisko, to należy
założyć maskę, przyłbicę oraz fartuch ochronny

Po wizycie każdego kolejnego dziecka należy powtórzyć czynności dezynfekcyjne jak w
punkcie 9 + dezynfekcja wszystkich miejsc, z których korzystało dziecko lub rodzic

W zakresie zajęć rewalidacyjnych przyjmuje się:

1. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przez nauczycieli, specjalistów, terapeutów i
rewalidantów wg opracowanego harmonogramu.
2. Rodzice ucznia objętego zajęciami rewalidacyjnymi, w pierwszym dniu zajęć, podpisują
oświadczenie o stanie zdrowia.
3. Rodzice, o wyznaczonej godzinie, przyprowadzają ucznia na zajęcia rewalidacyjne do wejścia
głównego Ośrodka. Wyznaczony pracownik (zaopatrzony w środki ochrony osobistej)
dokonuje mu pomiaru temperatury.
4. Uczeń dezynfekuje ręce środkiem udostępnionym przez placówkę, w szatni zdejmuje odzież
wierzchnią i zmienia obuwie.
5. Rodzic wychodzi i wraca o wyznaczonej godzinie odebrać dziecko. W wyjątkowych
przypadkach może poczekać w przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
6. Uczeń odbierany jest przez nauczyciela, terapeutę, specjalistę lub rewalidanta i razem z nim
udaje się na zajęcia. Po ich zakończeniu zostaje odprowadzony na kolejne zajęcia lub do
wejścia głównego gdzie oczekuje rodzic.
Należy pamiętać o częstym i dokładnym myciu rąk przez dziecko.
7. Uczniowie klas I-III, przebywający w Ośrodku, na zajęcia rewalidacyjne są odbierani ze
świetlicy i tam odprowadzani.
8. Dziecko powinno przynieść butelkę wody, nie udostępniamy własnych naczyń.
9. Terapeuta, we współpracy z osobą sprzątającą, przygotowuje gabinet na przyjęcie ucznia.
Należy:

-wywietrzyć gabinet
-zdezynfekować planowane do użytku powierzchnie i sprzęty wykorzystywane do zajęć
-zdezynfekować powierzchnie użytkowe wspólne i dotykowe

10. Terapeuta przyjmuje dziecko w przyłbicy lub maseczce, zakłada rękawiczki.
Uczniowie na terenie Ośrodka nie noszą maseczek ani rękawic ochronnych.
Po wizycie każdego kolejnego dziecka należy powtórzyć czynności dezynfekcyjne jak w punkcie 9 +
dezynfekcja wszystkich miejsc, z których korzystało dziecko lub rodzic

Zużyte, jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do, wyłożonych workami foliowymi,
specjalnie do tego przeznaczonych, pojemników.

UWAGA
Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Podchodzimy z rozsądkiem do wspólnego funkcjonowania
(bez paniki i brawury)
W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się przez ucznia wirusem, izolujemy go w odrębnym
pomieszczeniu, zawiadamiamy rodziców oraz stację sanitarno- epidemiologiczną, w celu uzyskania
decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurami ogólnymi.

