Zasady realizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach na podstawie rekomendacji GIS, MZ oraz MEN w celu
zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
1. W zajęciach mogą uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych.
2. Należy promować, wśród osób przebywających na terenie placówki, zasady higieny i
umożliwić ich realizację poprzez:
 obowiązkową dezynfekcję dłoni ucznia i nauczyciela przed rozpoczęciem i po
zakończeniu zajęć, za wyjątkiem osób uczulonych na środki dezynfekujące,
 wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:
a)

higieny rąk (mycie i dezynfekcja),

b)
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),
3. Przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży należy używać
odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
4. Należy informować dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości
psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny
oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
5. Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których odbywają się w/w zajęcia.
Obowiązkowo
w przerwach pomiędzy zajęciami.
6. Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowei wyposażenie
wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne jest:
 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: blatów, oparć krzeseł, sprzętu do
rehabilitacji, przyrządów optycznych np. powiększalników
 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, pomocy
edukacyjnych i terapeutycznych
W szczególności należy przeprowadzić w/w działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika
(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez
uczestnika lub kolejną grupę uczestników.
7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z własnych przyborów i narzędzi do zajęć (biała laska,
maszyna brajlowska, kubarytmy, przyrządy optyczne, długopisy etc.)
8. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika
zajęć,niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym

pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy
zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji.
9. Uczniowie po Ośrodku przemieszczają się tylko i wyłącznie w obecności nauczyciela
sprawującego nad nim opiekę.

