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ZAŁACZNIK nr 11 do: PROCEDUR FUNKCJONOWANIA i ZADANIA 

OREW/NSPdP/Pilotażu REH25/NFZ W CZASIE PANDEMII 
PSONI KOŁO W DZIAŁDOWIE  

od dnia 1 września 2020r 

ZAPEWNIENIE DODATKOWYCH WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA  
W OŚRODKU/SZKOLE  

ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W ŻÓŁTEJ ALBO CZERWONEJ STREFIE 
 

L.p. 
Zadania 
główne 

Zadania 
szczegółowe 

Osoba odpowiedzialna Sposób realizacji/procedury/uwagi 

I. 

Zapewnienie 
dodatkowych 

warunków 
bezpieczeństwa 

w 
ośrodku/szkole 
znajdującej się 
w żółtej albo 

czerwonej 
strefie 

1. Wprowadzenie 
dodatkowych 

rozwiązań 
organizacyjnych 

Dyrektor  
OREW/NSPdP 

Należy bezwzględnie przestrzegać: 
- wyznaczonych godzin i procedur przyjmowania wychowanków/ 
uczniów do ośrodka/szkoły, 
- unikania przebywania na korytarzach i w miejscach wspólnych 
(stołówka, sala muzykoterapii, szatnia), 
- wyznaczonych sal dla poszczególnych grup/oddziałów, 
- w miarę możliwości nie łączenia grup/oddziałów – w przypadku 
konieczności ustalenia zastępstwa wyznaczać zadania za pośrednictwem 
komunikatorów teleinformatycznych(np. nauczyciel na kwarantannie, w 
nadzorze epidemiologicznym) i praca nadzorowana przez pomoc 
nauczyciela, 
- ograniczenie do minimum lub całkowity zakaz wchodzenia osób 
trzecich, postronnych na teren placówki (sprawy należy załatwiać w miarę 
możliwości drogą elektroniczną lub poprzez wyjście na otwartą 
przestrzeń do interesanta) – nie dotyczy pacjentów z rodzicem w 
ramach kontraktu z NFZ i WWR, 
- organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu na terenie 
ośrodka/szkoły, 
- prowadzenie zajęć muzykoterapii na salach grup/oddziałów (nie 
przemieszczanie się ich na salę muzykoterapii), 
- zakaz organizacji wycieczek i wyjść grupowych. 

2. Wdrożenie 
dodatkowych 

wymogów związanych 
Dyrektor  

Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku: 
- zachowania dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami 
znajdującymi się na przestrzeniach wspólnych na terenie ośrodka/szkoły, 
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z ochroną osobistą OREW/NSPdP, 
pracownicy 

ośrodka/szkoły, 
wychowankowie/ 

uczniowie/beneficjenci 
/pacjenci 

- zakrywania ust i nosa w sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie 
dystansu społecznego w przestrzeni wspólnej lub także w wyznaczonych 
powyżej pomieszczeniach (najlepiej maseczkami, mniej przyłbicami, 
osłonami ust i nosa, ze względu na większą skuteczność chroniącą), 
- dezynfekowanie lub mycie rąk przed każdorazowym korzystaniu ze 
sprzętu, urządzeń, sal innych niż wyznaczona dla 
grupy/oddziału/pacjenta, 
- przemieszczania się pracowników kuchni poza jej teren i wchodzenia do 
kuchni innych pracowników. 

3. Wykonywanie 
obowiązkowych 

pomiarów 
temperatury ciała 

Pracownik 
portierni/pielęgniarka 

Dotyczy badania termometrem bezdotykowym: 
- pracowników/wychowanków/uczniów/beneficjentów/pacjentów przy 
wejściu do ośrodka/szkoły; przy wyniku 38°C nie dopuszcza się go do 
pracy i zaleca skorzystanie z teleporady medycznej; 
- w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u 
wychowanka/ucznia/beneficjenta lub pracownika – przy wyniku 38°C z 
pracownikiem należy postępować jw., a w przypadku 
wychowanka/ucznia należy powiadomić rodziców w celu 
natychmiastowego jego odebrania z ośrodka/szkoły i skorzystania z 
teleporady medycznej. 
Jeśli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi u ucznia od 
37,2°C do 37,9 °C – należy powiadomić rodziców i ustalić również  
konieczność sposobu odebrania dziecka z ośrodka/szkoły. 
- raportować o osobach wchodzących do budynków i udzielonych 
świadczeniach pacjentom (wejścia i specjaliści NFZ, WWR). 

4. Możliwość pozostania 
w domu 

wychowanka/ucznia  
z obniżoną odpornością 

Dyrektor ośrodka/szkoły 
upoważniony nauczyciel 

grupy/oddziału 

Rodziców takiego wychowanka/ucznia/beneficjenta należy 
poinformować, że może ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do 
pozostania dziecka w domu oraz że w takiej sytuacji dla 
wychowanka/ucznia zostanie zorganizowany kontakt zdalnych zajęć z 
ośrodkiem/szkołą w czasie objęcia terenu strefą żółtą lub czerwoną. 

5. Realizacja zaleceń  
i kontakt 

z SANEPID-em 
Dyrektor szkoły 

Na bieżąco należy realizować zalecenia stacji. 
W razie wątpliwości lub potrzeby zasięgnięcia informacji w sprawie 
szczegółowych zasad zapewnienia bezpieczeństwa w ośrodku/szkole 
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należy zwrócić się do Powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w 
Działdowie: 
w godz. 7.30 – 15.05 tel. 23/697 26 34 
całodobowo tel. 506 333 911 
w sytuacjach pilnych (dyrektor SANEPiD) 504 157 458 

II. 

Postępowanie  
w przypadku 
podejrzenia 
zakażenia 

koronawirusem 
u wychowanka/ 

ucznia/ 
beneficjenta  

albo 
pracownika 

1. Postępowanie wg procedury ustalonej wcześniej – w procedurach podstawowych. 
2. Postępowanie ściśle wg wskazań i wytycznych SANEPiD. 

3. Ustalenie potrzeby 
zawieszenia zajęć 

stacjonarnych 
Dyrektor 

Ustalenie z organem prowadzącym i z SANEPID-em potrzebę 
ewentualnego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu, 
zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a–2c Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1166 ze zm.). 
Wystosowanie stosownych pism do organów. 
Powiadomienie pracowników i rodziców o decyzjach. 

4. Sprzątanie i 
dezynfekcja 

Wyznaczony pracownik 
ośrodka/szkoły: 

pomoce nauczycieli/ 
sprzątaczki/konserwator 

Dokładnie posprzątać i zdezynfekować obszar, na którym poruszała się i 
przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 
 
W przypadku potwierdzenia wyników: 
- wykonanie ozonowania pomieszczeń lub całego budynku (w zależności 
od decyzji SANEPiD o zawieszeniu zajęć: grupy, piętra, całej placówki). 
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