Ważne w takim przypadku - szczególnie, jeżeli są prowadzone zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - jest poinformowanie Ośrodka o nieobecności ucznia. Z
zajęć skorzystają wtedy inne dzieci.
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rzy wejściu do szkoły, za zgodą rodziców odbywa się obowiązkowy pomiar temperatury ciała.

Procedura przebywania ucznia w Ośrodku

Na terenie szkoły jest konieczność stosowania środków ochrony osobistej. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem materiałem, maseczką
jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na
terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia i tylko wtedy, gdy odległość od nauczyciela w czasie prowadzenia zajęć wynosi co najmniej 2 m.
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Należy stosować się do zaleceń persszkoły i przestrzegać reżimu sanitarno – epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.
najmniej 2 m może zdjąć maseczkę ochronną, ale ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie lub sprawdzić wykonane
przyborów do pisania oraz podręczniki. W
zadanie,
Ośrodku nie można ich pożyczać od innych
uczniów.
- uczeń wychodzi do toalety,
- gdy kończą się zajęcia i uczeń wychodzi z sali.
Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu
Higiena i dezynfekcja rąk - każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi dokładnie, zgodnie z instrukcją
bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie
zdezynfekować ręce. W tym celu należy umożliwić mu skorzystanie z płynu dezynfekującego umieszczonego
zajęć, np. nie podajemy sobie ręki, ani innych
przy wejściu oraz instrukcji.
przedmiotów, zachowujemy dystans nawet
Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po powrocie z zajęć na
przy najbliższych kolegach, nie siadamy razem
powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po kontakcie z powierzchniami
w ławkach (1 uczeń – 1 ławka szkolna)
dotykowymi, np. klamkami, wyłącznikami światła, po zdjęciu środków ochrony osobistej,
Higiena dróg oddechowych- Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym
łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i
umyć ręce), powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma

W czasie zajęć nie korzystamy z telefonów.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do
Ośrodka niepotrzebnych przedmiotów.
Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz
przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej
– nauczyciel będzie mógł zaprosić
w
zastępstwie innego ucznia.

C. Zachowanie ucznia na przerwach

Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela
Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na całym terenie
Ośrodka.

Na każdej przerwie należy umyć ręce.

Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia - trzymamy się ustalonych szlaków komunikacyjnych.
D. Zachowanie uczniów w bibliotece
Wykonujemy polecenia nauczyciela.

Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie
Ośrodka, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Są w środkach ochrony osobistej, np. w maseczce zakrywającej usta i nos. Nauczyciel – bibliotekarz też
pracuje w środkach ochrony osobistej.

Uczniowie nie mogą przekraczać wyznaczonych przez bibliotekarza linii.
Nauczyciel bibliotekarz odbiera od uczniów książki i odkłada do opisanego datą pudła, gdzie przez min. 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je
będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.

Do bibliotekarza podchodzi tylko jedna osoba.

Przed opuszczeniem biblioteki uczniowie ponownie myją ręce.

E. Zachowanie ucznia w internacie
E. Zachowanie ucznia w internacie

E. Zachowanie uczniów w szatni
W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
Przy wejściu do internatu należy zadbać o dezynfekowanie rąk przez wychowanka oraz pracownika
Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych
pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek
przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla
osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe „drogi
lub dezynfekcja
rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
brudnej”
Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy wychowawcami a dyrektorem Ośrodka.
Internat posiada izolatkę lub inne pomieszczenie. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg
oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić
skorzystanie z teleporady medycznej.
W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny:
częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie
użytkowanych
Pracownicy obsługi i administracji powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.

