Procedura funkcjonowania Ogniska Plastycznego działającego przy ZPPKP w Opolu
w stanie zagrożenia epidemicznego od dnia 1 września 2021

I.

Organizacja zajęć w Ognisku Plastycznym:

1. Liczba uczestników przebywających na zajęciach wynosi maksymalnie 10 osób.
2. Uczestnicy zajęć przebywają w pracowni zachowując dystans 1,5 metra od innych
uczestników i nauczyciela.
3. Do Ogniska może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz wtedy, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, lub w izolacji
w warunkach domowych.
4. Przy wejściu do budynku Ogniska obowiązuje dezynfekcja rąk.
5. Do budynku wchodzimy w maseczce. Ściągamy ją po zajęciu miejsca w sali.
6. W przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika zajęć objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel,
powiadamia dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora. Uczestnik
zajęć zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki nr 27 w budynku
przy ul.Barlickiego 15, sala nr 9 w budynku przy ul.Strzelców Bytomskich 10). Niezwłocznie
powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie o konieczności natychmiastowego odebrania
ucznia ze szkoły.
7. W czasie przebywania na terenie Ogniska Plastycznego wszystkich obowiązuje zachowanie
dystansu min. 1,5 m, a w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty) obowiązuje nakaz
zakrywania ust i nosa.
8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać własne przybory wskazane przez nauczyciela. Nie
zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
9. Urządzenia i narzędzia, z których korzystają różne osoby mogą być wykorzystywane w czasie
zajęć pod warunkiem założenia rękawiczek. A po zajęciach są dezynfekowane.
10. Wietrzenie sal i korytarzy odbywa się co najmniej co 45 minut.
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11. Za zachowanie reżimu sanitarnego w czasie zajęć w pracowni odpowiada nauczyciel
prowadzący zajęcia w Ognisku Plastycznym.
12. Rodzic/opiekun uczestnika zajęć, w celu szybkiej komunikacji (w sytuacjach nagłych,
chorobowych), jest zobowiązany do uaktualnienia /podania numerów kontaktowych/
i odebrania telefonu lub niezwłocznego oddzwonienia.
13. Osoby z zewnątrz (rodzice, opiekunowie uczestników zajęć) przywożą i odbierają
podopiecznych na zewnątrz.
14. Do budynku mogą wejść rodzice dzieci do lat 10, aby odprowadzić i odebrać dziecko,
zachowując zasady:
- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
- zachowanie dystansu 1,5 m,
- mieć zasłonięte usta i nos,
- zdezynfekować ręce przy wejściu.
Uczestniku zajęć, pamiętaj:
1. Zachowuj dystans 1,5 m.
2. Osłaniaj usta i nos.
3. Wchodząc do budynku dezynfekuj ręce.
4. Myj często ręce zgodnie z instrukcją.
5. Przynoś ze sobą wskazane przez nauczyciela przybory.
6. Zgłaszaj złe samopoczucie nauczycielowi.

II.

Rodzice, opiekunowie prawni uczestników zajęć

1. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie przywożą i odbierają dzieci na
zewnątrz odprowadzają je do drzwi wejściowych. Do budynku wchodzą w sytuacji koniecznej.
WYJĄTEK! Rodzic może odprowadzić na zajęcia do sali i odebrać dziecko z sali jeśli dziecko
nie ukończyło 10 roku życia.
2. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego
dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia są
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zobligowani do jego nieposyłania do Ogniska Plastycznego

oraz do natychmiastowego

powiadomienia nauczyciela prowadzącego zajęcia.
3. Rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą, która jest
umieszczona na stronie internetowej szkoły.
Rodzicu, pamiętaj:
1. Przyprowadzaj na zajęcia dziecko zdrowe.
2. Nie wchodź do budynku Ogniska bez konieczności. Dziecko odprowadź do drzwi
wejściowych do budynku.
3. W przypadku zachorowania przekaż informację nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
4. Odbieraj informacje z Ogniska lub niezwłocznie oddzwaniaj (77 454 23 51, 77 454 45 25
lub 77 456 60 99).

III.

Zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń

1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk.
2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez uczestników zajęć, nauczycieli
i pracowników, w szczególności po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety.
3. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć w Ognisku Plastycznym należy czyścić lub
dezynfekować po każdych zajęciach.
4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
5. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników,
klawiatury, domofonów.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
7. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

IV.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły

1. Pracę w Ognisku Plastycznym podejmują jedynie osoby zdrowe.
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2. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby z objawami
chorobowymi (gabinet pielęgniarki w budynku przy ul.Barlickiego 15, sala nr 9 w budynku
przy ul.Strzelców Bytomskich 10).
3. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
podejmują pracy, pozostają w domu, powiadamiają dyrektora szkoły, kontaktują się ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999
lub 112 i informują o możliwości zarażenia się koronawirusem.
4. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.
5. W szkole w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących
objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy.
7. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu
i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
15. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.

V.

Postanowienia końcowe

1. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do przestrzegania niniejszej
procedury, wewnętrznych regulaminów, a także Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i
niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od dnia 1 września 2021 r.. wraz ze wszystkimi
kolejnymi aktualizacjami.
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