Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2
Dyrektora Ośrodka „Nadzieja” w Chełmie

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU
Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 W SPOŁECZNYM OŚRODKU REHABILITACJI
I EDUKACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NADZIEJA” W CHEŁMIE

Podstawa prawna:
Opracowane procedury opierają się na:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(2020-05-18) – zaktualizowane
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (2020-05-18)
– zaktualizowane.
3. Wytyczne GIS, MZ, MEN w związku z organizacją zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjnowychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .
4. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - rekomendacje MEN.

§1
Cel procedury
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad i sposobów postepowania dla zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących prace w normalnym trybie
(na terenie zakładu pracy ) oraz dzieci i przyprowadzających ich rodziców /opiekunów
prawnych do OREW w Chełmie w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
wywołującego chorobę COVID-19.
2. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem COVID –
19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się na
przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE
stanowiące Załącznik nr 1.
§2

Zakres procedury
1. Niniejsza procedura określa zadania Dyrektora oraz wszystkich pracowników Ośrodka
świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID -19
jak również zadań i obowiązków rodziców/ opiekunów prawnych dzieci.
2. Odpowiedzialnym za wdrożenie i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor Ośrodka.
3. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez udostępnienie na stronie Ośrodka
http://www.podajmysobierece.com.pl/ przesłanie jej drogą mailową i udostępnienie jej
w gabinecie Dyrektora w/w placówki.
4. Wszyscy pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia (Załącznik nr 2) zapoznanie się
z procedurą i zobowiązują do bezwzględnego przestrzegania.

§3
Warunki odwieszania zajęć w Ośrodku
1. Organ prowadzący wznawia działalność opiekuńczą i rewalidacyjną w Ośrodku.
2. Przed otwarciem Ośrodka z organem prowadzącym została uzgodniona niniejsza procedura
na podstawie, której nastąpi otwarcie placówki.
3. Dyrektor Ośrodka zwraca się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu
opiniowania niniejszej procedury.
4. Ośrodek powinien być wyposażony w podstawowe środki ochrony osobistej tj.: rękawice
jednorazowe, maseczki, przyłbice, jednorazowe fartuchy flizelinowe, (do użycia w razie
konieczności przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka- adekwatnie do aktualnej
sytuacji), maty dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe, jednorazowe ręczniki oraz płyn
do dezynfekcji powierzchni i rąk.
5. W razie potrzeby Dyrektor zwróci się do organu prowadzącego z prośbą w wsparcie
dotyczące zaopatrzenia pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej lub
szybkiego wsparcia w zakresie uzupełnienia kadry pedagogicznej (w przypadku
niemożności zabezpieczenia kadry nauczycielskiej z powodu :choroby, kwarantanny).
6. Dyrektor Ośrodka ustala wraz z organem prowadzącym szybkie drogi kontaktu:

 Kontakt Ośrodek Rehabilitacji i Edukacji „Nadzieja” w Chełmie
82-563-90-38
 Dyrektor Ośrodka Małgorzata Łuczkiewicz
508-810-204
 e-mail: nadzieja.chelm@wp.pl
 Prezes Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce Jolanta Jakubczak
516-151-058

§4
Zasady zgłaszania i przyjęcia dzieci do Ośrodka w okresie epidemii koronawirusa.
1. Do grupy rewalidacyjnej przyjmowane będą dzieci rodziców obydwojga pracujących
(z wyłączeniem pracy realizowanej zdalnie) lub rodziców samotnych – pracujących
(z wyłączeniem pracy zdalnej), którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką
w domu – oświadczenie (załącznik nr 3).
2. Pierwszeństwo będą miały dzieci rodziców pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizowanych
zadania związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Chęć zgłoszenia dziecka do Ośrodka rodzic zgłasza telefonicznie pod nr.: 82-563-90-38 lub
508-204-810 do Dyrektora placówki.
4. Dyrektor informuje rodzica o konieczności zapoznania się i podpisania niezbędnych
dokumentów – załączników do procedury.
5. Dyrektor ustala z rodzicem godziny przyjścia i zabrania dziecka z Ośrodka.
6. Ośrodek będzie sprawował działalność rewalidacyjno-opiekuńczą w godzinach 7.30- 16.30.

§5
Prawa i obowiązki rodziców
1. Każdy rodzic / opiekun prawny przed przyjęciem dziecka do placówki ma obowiązek
telefonicznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora.

2. Zapoznanie się z „Informacją o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego
rodziców i innych domowników ” (Załącznik nr 4).
3. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania do Ośrodka dzieci wyłącznie zdrowych, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną co zostanie potwierdzone pisemnym
oświadczeniem (Załącznik nr 5).
4. Rodzice wyrażą pisemną zgodę na badanie temperatury dziecka (Załącznik nr 6).
5. Rodzice zobowiązują się, że ich dzieci do Ośrodka będą przyprowadzane i odbierane przez
osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
rodzic/opiekun prawny nie może przyprowadzić dziecka do placówki , co potwierdza
w oświadczeniu. (Załącznik nr 5).
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z Ośrodka są zobowiązania
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka jak i innych dzieci
i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
8. Rodzice przekazują dziecko i odbierają je od wyznaczonego przez Dyrektora pracownika
Ośrodka – terapeuta zajęciowy.
9. Przy przekazywaniu dziecka pracownikowi Ośrodka, w obecności rodzica mierzona jest
temperatura ciała.
10. Po zmierzeniu temperatury, jeżeli będzie powyżej 37stopni Celsjusza dziecko nie zostaje
przejęte do placówki (wraca z rodzicem do dom).
11. Rodzice i opiekunowie musza zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (rękawiczki,
maseczki). Zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie
przebywania w budynku.

12. Dzieci z niepełnosprawnością powyżej 4 r.ż. mogą ale nie muszą posiadać maseczkę
ochronną do zakrycia nosa i ust podczas przychodzenia i wychodzenia z Ośrodka.
13. Przed wejściem do budynku Ośrodka rodzice muszą obowiązkowo skorzystać z płynu
dezynfekującego do rąk zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
14. W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami /opiekunami dziecka ,
obowiązkiem rodzica jest uaktualnienie wykazu osób upoważnionych do jego odbioru
oraz numerów telefonów, które mogą zostać użyte w razie konieczności
natychmiastowego odbioru dziecka z Ośrodka, w wyniku zaobserwowania niektórych
z objawów choroby
15. Zadaniem rodzica jest dopilnować aby dziecko nie zabierało ze sobą do Ośrodka żadnych
przedmiotów lub zabawek.
16. Rodzic ma prawo zadecydować czy jego dziecko w trakcie pobytu w Ośrodku będzie
miało zakrywane usta i nos z zastosowaniem maseczki lub przyłbicy.
17. Zgodnie z wolą rodzica opisaną w pkt. 16 rodzic ma obowiązek przyniesienia przyłbicy
lub/ i maseczek w ilości zapewniającej ich bezpieczne używanie.
18. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania godziny przyprowadzania i odbierania dzieci
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości kontaktów z innymi
rodzicami.
19. Jeżeli rodzic nie będzie przestrzegał zadeklarowanych przez niego godzin
przyprowadzania i odbioru dziecka Ośrodek może mu odmówić, w czasie epidemii,
dalszego sprawowania usług opiekuńczych nad dzieckiem.

§6
Zasady organizacji pracy placówki.
1. Ośrodek jest otwarty od 7.30 do 16.30
2. Zajęcia opiekuńczo-rewalidacyjne dla dzieci są realizowane od 7.30 do 16.30
3. Przyjmowanie dzieci odbywa się od godz. 7.30 a wydawanie dzieci do 16.30.
4. Na teren placówki nie będą wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu
przebywania na terenie placówki (dotyczy to również nauczycieli świadczących pracę
zdalną, zgodnie z poleceniem Dyrektora), a zwłaszcza osób z objawami choroby.
5. Dyrektor Ośrodka wyznacza pracowników, którzy w trakcie epidemii świadczą rotacyjnie
pracę, w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy, w wymiarze 8 godz. dziennie.
6. Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie (tj. w systemie 1 tygodniowym), aby uniknąć
spotkania większej liczby osób w miejscu pracy.
7. Pracownicy nie świadczący bezpośrednio na terenie zakładu pracy opiekuńczorewalidacyjnej są zobowiązani do świadczenia pracy zdalnie na przyjętych zasadach
określonych przez Dyrektora placówki.
8. Pracownicy Ośrodka przychodzą do pracy w wyznaczone przez Dyrektora dni i godziny,
zgodnie z grafikiem.
9. Grafik jest ogłaszany raz w tygodniu.
10. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura (pow. 37°C),
duszności, kaszel, katar itp., nie będą wpuszczani na teren placówki.
11. W prowadzenie zajęć opiekuńczo-rewalidacyjnych Dyrektor będzie starał się nie
angażować pracowników: powyżej 60 r. ż lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
12. W przypadku braku możliwości zapewnienia w placówce obsady na stanowiskach pracy,

mogą zostać wezwane do jej wykonywania, bezpośrednio na terenie zakładu, osoby
wymienione w pkt. 11.
13. W sytuacji nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny Dyrektor może
wystąpić do organu prowadzącego celem zabezpieczenia możliwości szybkiego
uzupełnienia kadry pedagogicznej.
14. Przed uruchomieniem działalności opiekuńczej placówki Dyrektor przeprowadza
spotkanie z pracownikami i instruuje ich, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę
zdrowotną również dotyczącą ich samych.
15. Na holu głównym w placówce, w salach i na drzwiach wejściowych zostają umieszczone
numery telefonów do:
 Organu prowadzącego Stowarzyszenie Podajmy Sobie Ręce 82-563-90-38
 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chełmie 82-565-34-21
 Służb medycznych Pogotowie 999 lub 112

§7
Postępowanie pracowników na terenie placówki
1. Pracownicy przychodzą do placówki w godzinach ustalonych z dyrektorem, w celu
uniknięcia stykania się i gromadzenia (przed przyjęciem dzieci).
2. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 metra od
siebie.
3. Dyrektor, personel pedagogiczny i obsługowy przed wejściem, w maseczkach
zakrywających nos i usta, do placówki zobowiązani są zdezynfekować ręce a
następnie przebrać się (odzież wierzchnia i buty) w wyznaczonym w placówce
miejscu.
4. Personel pedagogiczny, administracyjny i obsługowy.
a. dokonuje pomiaru swojej temperatury i dezynfekuje termometr (jeżeli temp. jest
pow. 37°C nie przemieszcza się dalej i z własnego telefonu informuje o tym fakcie
dyrektora zaś jeśli jest poniżej 37°C kieruje się do miejsca wyznaczonego do
przebrania.

b. myje ręce w toalecie dla personelu i dezynfekuje.
c. wedle własnego uznania zakłada przydzielone mu indywidualne środki ochronne
(maseczki, przyłbice, rękawiczki) a następnie przechodzą do przydzielonych im
miejsc pracy;
d. po zakończonej pracy zdejmują jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie
z załączona instrukcją a następnie wyrzucają do kosza z odpadami zmieszanymi;
5. W godz. 7.30-9.00 i 14.00-16.30 jeden pracownik (terapeuta zajęciowy)
przygotowuje się na przyjmowanie dzieci tj. ubierają fartuch ochronny
jednorazowy, maseczkę, przyłbicę, rękawice, przygotowują termometr i płyn do
dezynfekcji .
6. Zgodnie z ustalonymi wcześniej przez dyrektora i rodziców godzinami
przyprowadzania i odbierana dzieci jeden z pracowników, w przedsionku
budynku placówki, dokonuje pomiaru temperatury dziecka.
7. Po zmierzeniu temperatury, jeżeli będzie poniżej 37°C pracownik odbiera
od rodzica dziecko, zaprowadza do odpowiedniej sali,
8. Po południu jeden z wyznaczonych pracowników odbiera dziecko z sali
(stoi w drzwiach i nie wchodzi do sali), zaprowadza dziecko do szatni gdzie się ubiera,
zaprowadza pod drzwi wyjściowe, dokonuje pomiaru temperatury, a następnie
przekazuje dziecko rodzicowi.
9. Pracownik odpowiedzialny za przyjęcie i wydawanie dzieci o godz. 7.30 przechodzi
do pomieszczenia wyznaczonego przez Dyrektora. Tam zdejmuje zgodnie z instrukcją
jednorazowe ubrania i wyrzuca do kosza na odpady zmieszane. Następnie przebiera
się, zakłada stosowne środki ochronne tj. fartuch, maseczkę, rękawiczki, przyłbice
i wchodzi do przydzielonej wcześniej przez dyrektora grupy w celu wsparcia
nauczyciela sprawującego opiekę.
10. W pomieszczeniach socjalnych, gospodarczym może przebywać maksymalnie jedna
osoba.
11. W placówce zostanie wyznaczona i przygotowana pomieszczenie „IZOLATKA”, w
którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych. Miejscem tym jest sala zajęć dodatkowych. Szczegółowe zasady
postępowania reguluje „Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusa”
12. Pracownicy administracji nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz z personelem
opiekującym się dziećmi tj. pracownikami pedagogicznymi i pomocami
wychowawców.

§8
Organizacja opieki w Ośrodku

1. W sali może przebywać maksymalnie 3 dzieci.
2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być
mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna1.
3. Dziecko będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali, w której będzie brać udział
w zajęciach rewalidacyjno –opiekuńczych.
4. Do sali przyporządkowani będą ci sami opiekunowie: nauczyciel i terapeuta
zajęciowy.
5. Z sali, w której będzie przebywała grupa zostaną usunięte dywany, chodniki oraz inne
przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować np.
pluszowe zabawki, lalki, książki, puzzle, mebelki z obiciem flauszowym, wózki itp.
6. Sale zajęć, w których będą przebywały dzieci będą co najmniej raz na godzinę
wietrzone.
7. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy je
niezwłocznie odprowadzić do izolatki i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
8. W sytuacji braku możliwości dodzwonienia się do rodziców/opiekunów lub osób
wskazanych na upoważnieniu (3-krotna próba), nauczyciel niezwłocznie zawiadamia
pogotowie ratunkowe.
9. Może być organizowany pobyt dzieci na świeżym powietrzu na tarasie przynależnym
do budynku placówki. Należy wówczas zachować możliwie maksymalne odległości
między dziećmi.
10. Podczas pobytu dzieci w Ośrodku nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren
placówki np. spacer do parku czy po osiedlu.

1 do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych, ciągów komunikacji
wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych — np. lazienek, ustępów. Nie sumuje się
powierzchni sal dla dzieci i nie przelicza łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z
uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

§9
Zadania pracowników opiekujących się dziećmi w grupie
1. Osoby opiekujące się dziećmi pilnują aby były zachowane zasady higieny osobistej.
2. Opiekunowie czuwają aby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie dezynfekować tj. pluszowe zabawki, książki, puzzle itp.
3. Opiekunowie czuwają aby dzieci w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i nie
stykały się ze sobą.
4. Zapewniają aby co najmniej raz na godzinę była wywietrzona sala.
5. Nauczyciel wydaje dzieciom posiłki, napoje dostarczone przez rodzica/opiekuna.
6. Pracownicy mogą podczas wykonywanej pracy używać środków higieny osobistej
tj. (rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice).
§ 10
Zasady higieny, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.
2. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w
odzieży ochronnej - nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania (odporne na
wodę i chemię), rękawiczki ochronne.
3. Wszystkie środki należy przygotowywać zgodnie z ich instrukcją /ulotką.
4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
5. Po zakończeniu pracy należy umyć (lub zdezynfekować – szczególnie podczas
epidemii) sprzęt sprzątający.
6. Rękawiczki zdejmuje się zgodnie z instrukcją. Po zdjęciu rękawiczek należy umyć
i zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją.
7. Śmieci zamyka się w szczelnie związanych workach. Niedopuszczalne jest
przesypywanie odpadów. Podczas pracy z workami nie należy dotykać jego wnętrza,
praca TYLKO w rękawiczkach.
8. Pracownicy obsługi jest zobowiązany do szczególnego utrzymania w czystości
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek,
włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącą dezynfekcji
toalet.
9. Częstotliwości sprzątania poszczególnych powierzchni:

Powierzchnia
Ubikacje dla dzieci

Umywalki, krany i
baterie

Częstotliwość
Codziennie- Kilka
razy

Zadanie

Środek czystości

Yplon Lavatory/inny
Mycie i
dopuszczony do użytku
dezynfekcja
na bazie chloru

Codziennie po kilka
Mycie i
razy oraz w razie
dezynfekcja

Mleczko Clear, Cif,
płyn uniwerslany Clear

Kosze i pojemniki na
śmieci

Codziennie po
zakończeniu zajęć
opiekuńczych

Mycie i
dezynfekcja

Despray płyn do
dezynfekcji sprzętu

Włączniki światła,
klamki, uchwyty
drzwiowe, poręcze,

Kilka razy dziennie
Codziennie

Mycie i
dezynfekcja

Despray płyn do
dezynfekcji sprzętu

Krzesełka, stoliki

Codziennie kilka
razy, po
każdorazowych
zajęciach, przed
każdym posiłkiem

Podłogi, glazura,
terakota

Despray płyn do
Mycie i
dezynfekcja dezynfekcji sprzętu lub
(preparaty
bezalkoholowe do
małych powierzchni)
Mycie oraz
Płyn uniwerslany Clear
Codziennie po
dezynfekcja
zakończeniu zajęć
lub
2 nakrętki na 6 litrów
opiekuńczych oraz w jednoczesne
razie potrzeby
mycie i
dezynfekcja

Telefony stacjonarne/
Mycie i
domofon, komputery, Codziennie po pracy dezynfekcja
rzutniki itp.

Despray płyn do
dezynfekcji sprzętu

Dzienniki zajęć
(okładka), sprzęt
biurowy

Mycie i
Codziennie po pracy dezynfekcja

Despray płyn do
dezynfekcji sprzętu

Zabawki

Codziennie, po
Mycie,
każdym użyciu przez
dezynfekcja
dziecko

Despray płyn do
dezynfekcji sprzętu

10. Dyrektor prowadzi stały monitoring codziennych prac porządkowych.

Załącznik nr 1 do Procedury

OŚWIADCZENIE RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA
UBIEGAGJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO OŚRODKA „NADZIEJA „ W OKRESIE
EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID -19

Imię i Nazwisko dziecka:……………………………………………………………………..
Po zapoznaniu się z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem
COVID

-19 decyduje się na uczęszczanie dziecka do placówki na zajęcia opiekuńczo-

rewalidacyjne.

Data, miejsce…………………………….

…………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 do Procedury

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURĄ
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID– 19

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/-łam się z procedurą i obowiązuje się ją
przestrzegać.

Imię i Nazwisko……………………………………..
Data, miejsce…………………………………………

Załącznik nr 3 do Procedury

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE
ŚWIADCZENIA PRACY

Ja (imię i nazwisko)………………………………………………………………………….
oświadczam, że nie mogę pogodzić pracy zawodowej z możliwością sprawowania opieki nad
dzieckiem.

Chełm, dn……………………………

Załącznik nr 4 do Procedury
INFORMACJE OGÓLNE O WIRUSIE COVID -19

Jeśli masz takie objawy, jak:


duszność,



stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),



objawy przeziębieniowe,
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u
swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być
również:



gorączka,



kaszel,



duszności i kłopoty z oddychaniem,



bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
Jeśli masz takie objawy:



zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich
objawach;



własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem
obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod
żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten
sposób narażasz innych na zakażenie.
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do
stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak
masz dalej postępować.
Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej
kwarantanny dla wszystkich podróżnych powracających do Polski, i obecnie nie jesteś objęty
obowiązkową kwarantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od
powrotu do kraju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na

to, czy kaszlesz albo czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi.
Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.
Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji
sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg
oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z
kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub
obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli

zaobserwujesz

takie

objawy, własnym

środkiem

transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjnozakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w
ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie
transportu sanitarnego.
Jeśli

masz

pytania,

wątpliwości,

zadzwoń

na

infolinię

Narodowego

Funduszu

Zdrowia: 800 190 590.
Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich
bliskich.

Załącznik nr 5 do Procedury

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA, RODZICÓW/OPIEKUNÓW
PRAWNYCH I DOMOWNIKÓW
oraz zgoda na pomiar temperatury u dziecka

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………………………
jest zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Oświadczam również, że żaden z członków rodziny i opiekunów dziecka nie przebywa na
kwarantannie i izolacji domowej.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na pomiar temperatury u dziecka.

Imię i Nazwisko………………………

Chełm, dn………………………………

Załącznik nr 6 do Procedury- Instrukcja mycia rąk

Załącznik nr 7 do Procedury- Instrukcja dezynfekcji rąk

Załącznik nr 8 do Procedury- Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania
maseczki

Załącznik nr 9 do Procedury- Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania
rękawic

Załącznik nr 10 do Procedury

Korzystających z dowozu dziecka do Ośrodka „Nadzieja” na zajęcia rewalidacyjnowychowawcze, transportem Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce obowiązują procedury
dotyczące zapewnienia

bezpieczeństwa w związku

z

wystąpieniem COVID-19

w Społecznym Ośrodku Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”
w Chełmie, procedury postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem oraz
wewnętrzny regulamin dowozu.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………………..

