REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO –
WYCHOWAWCZEGO W ŻARACH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 OD DNIA
01.09.2020r.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na
terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żarach zwanego dalej
„Ośrodkiem” oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID-19,
2.Celem regulaminu jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Ośrodka.
3.Regulamin określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić
dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom Ośrodka bezpieczne warunki i
pomogą w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19.
4.Rodzic decydujący się na udział dziecka w zajęciach w Ośrodku w okresie
epidemii jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć oświadczenia, stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§2.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W OŚRODKU
1. W Ośrodku obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
2. Zasady przychodzenia / wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole
określone są w Procedurze przychodzenia / wychodzenia oraz przebywania ucznia
w szkole, która stanowi załącznik nr 2.
3. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określone są w Zasadach
funkcjonowania biblioteki szkolnej, które stanowią załącznik nr 3.
4. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszone przy
wejściu do budynku oraz w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych ( instrukcje:
mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania – zdejmowania maseczek, zakładania –
zdejmowania rękawiczek).
załącznik 4,5,6,7.

5.Szkoła wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie
alkoholu (minimum 60%). W kuchni i stołówce stosuje się płyny dezynfekujące
przeznaczone do czyszczenia powierzchni i sprzętów w gastronomii. Środki
dezynfekujące znajdują się przy wejściu do budynku szkoły, biura, internatu oraz
we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, świetlicy i w salach lekcyjnych klas
I-III.
6.Pracownicy szkoły zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej:
przyłbice. Wspiera i promuje się wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej
zasady: higieny rąk (mycie i dezynfekcja), higieny dróg oddechowych (podczas
kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a
następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
7.Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych
wykonywanych w salach (m.in. przedmiotów, których użyją dzieci, stoły, krzesła),
pomieszczeniach sanitarno – higienicznych (deski sedesowe oraz baterie
umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych
– poręczy, klamek, przycisków i powierzchni płaskich w tym w pomieszczeniach
spożywania posiłków zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej procedury.
8. W Ośrodku odbywają się zajęcia praktycznej nauki zawodu kucharz i cukiernik.
Przed wejściem na pracownię obowiązuje dezynfekcja rąk. Pojemniki ze środkiem
dezynfekującym do rąk znajdują się w łatwo dostępnych miejscach na terenie
pracowni. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych będą
czyszczone lub dezynfekowane.
9.Sposób postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Pracownik, który zauważył u ucznia lub u siebie objawy choroby, takie jak:
podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar,
niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora szkoły. Szczegółowe
zasady postępowania na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia
koronawirusem stanowią załącznik nr 9.

§3
ORGANIZACJA ŻYWIENIA W OŚRODKU
1. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego dodatkowo wprowadza się Procedury bezpieczeństwa, przy organizacji żywienia w
szkole i korzystania ze stołówki w stanie zagrożenia epidemiologicznego które
stanowią załącznik nr 10.
2. Pracownicy kuchni oraz obsługa stołówki:
2.1. nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się
dziećmi; podczas pracy pozostają w strefie kuchennej.
2.2. przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi
funkcjonowania zbiorowego żywienia.
2.3. bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej, np. z magazynu odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
2.4. zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych
oraz sztućców.
2.5. po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i
pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni, szatni.
2.6. wstęp do magazynów żywieniowych mają wyłącznie pracownicy kuchni.
2.7. dbają o bezpieczny i higieniczny odbiór zamówień od dostawców –
dostawca nie wchodzi na teren szkoły.
§4
ORGANIZACJA PRACY BURSY I INTERNATU
1. W Ośrodku funkcjonuje Internat dla uczniów Ośrodka oraz Bursa dla uczniów
żarskich szkół ponadpodstawowych.
2. Szczegółowe zasady bezpiecznego funkcjonowania w internacie/bursie
określone są w odrębnym Regulaminie z zasadami bezpieczeństwa, podczas
pobytu w Internacie/Bursie w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

§5.
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19
1. Stosują się do procedur obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19.
2. Przekazują nauczycielowi (telefonicznie) informacje o stanie zdrowia dziecka,
które są istotne.
3. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na
kwarantannie lub w izolacji.
4. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko – bez objawów
chorobowych.
5. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do szkoły z domu niepotrzebnych
przedmiotów.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu
rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikania częstego
dotykania oczu, nosa i ust.
7. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.
8. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do
dezynfekcji.
9. Na terenie szkoły zachowują dystans społeczny.
10.Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły oraz udzielania istotnych
informacji o dziecku.
§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wraz załącznikami wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego
zarządzenia w tym zakresie.
2. Regulamin obowiązuje do odwołania.
3. Treść regulaminu zamieszcza się na stronie internetowej.
4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie,
dostosowując zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

