Załącznik nr 6

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRZEPROWADZANIA ZAJĘĆ
INDYWIDUALNYCH, TERAPII I REWALIDACJI NA CZAS TRWANIA
PANDEMII COVID-19
Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania
zobowiązane są wszystkie osoby podczas zajęć indywidualnych, terapii i rewalidacji.
Sposób organizowania zajęć z uczniem
1. W szkole prowadzi się zajęcia indywidualne, terapii oraz rewalidacji dla
dzieci objętych kształceniem specjalnym według zaleceń zawartych
w opiniach i orzeczeniach PPP, których rodzice wyrazili na nie zgodę.
2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra
pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy
choroby zakaźnej.
3. W przypadku wystąpienia podejrzanych objawów niezwłocznie należy
wdrożyć procedury dotyczące postępowania w przypadku zakażenia
koronawirusem.
4. Zajęcia odbywają się według planu zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły.
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia
zabiera
dziecko/dzieci
z
sali
lekcyjnej/szatni/świetlicy i zaprowadza do sali, w której mają odbywać się
zajęcia.
6. Zarówno przed jak i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do umycia
i dezynfekcji rąk.
7. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej, tj. maseczek i rękawiczek
jednorazowych podczas trwania zajęć, szczególnie podczas ćwiczeń
wymagających zmniejszenia dystansu pomiędzy uczestnikami poniżej 2 m.
8. Uczeń jest zobowiązany do przynoszenia własnych przyborów szkolnych,
zeszytów i innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
9. Nauczyciel wyznacza uczniowi stałe miejsce pracy, typu stolik czy stolik
i komputer.
10. Zaleca się używanie tylko takich materiałów i pomocy dydaktycznych, które
bezpośrednio po użyciu można zdezynfekować. W przypadku braku takiej
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możliwości należy użyte pomoce poddać wymaganej kwarantannie
(powierzchnie plastikowe - 72h, papier i tektura - 24h). Odizolowane pomoce
należy opatrzyć datą i umieścić w oznaczonym pojemniku/torbie
w wyznaczonym do tego celu miejscu, do którego dostęp ma tylko nauczyciel.
11. Po zakończonych zajęciach stolik, urządzenia i przybory używane przez
ucznia (oprócz przyborów własnych ucznia, które zabiera ze sobą do domu) są
dezynfekowane, a sala wietrzona.
12. Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe
i wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne jest:
a. regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi
wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,
b. dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek,
klawiatur i myszek, włączników świateł,
c. W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć
przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników
i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika, lub drugą grupę uczestników.
13. Minimalna przerwa między zajęciami w danej sali wynosi 10 min.
14. Po zakończeniu zajęć nauczyciel odprowadza ucznia/uczniów do sali
lekcyjnej/świetlicy/szatni, gdzie opiekę nad nim/nimi przejmuje inny
nauczyciel/wychowawca świetlicy/rodzic.
15. Należy ograniczyć kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę
z uczniami uczestniczącymi w zajęciach rewalidacyjnych oraz zajęciach
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć, oraz od
kadry prowadzącej te zajęcia.

