
 

PROCEDURY OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 1 „SOS” 

 

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 

ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1. Ośrodek pracuje w godz. 9.00 – 16.00. 

2. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu wywieszone są wszystkie niezbędne informacje. 

3. Do Ośrodka może wejść tylko osoba zdrowa. 

4. Osoba przychodząca do Ośrodka dzwoni dzwonkiem do drzwi.  

5. Dyżurny wychowawca mierzy temperaturęosób wchodzących. 

6. Na terenie Ośrodka obowiązujenoszenia maseczek lub przyłbic. 

7. Bezpośrednio po wejściu należy zdezynfekować ręce. 

8. Dyżurny wychowawca odprowadza ucznia lub kandydata do wyznaczonej sali na 1 

lub 2 piętrze. 

 Rozmowy wychowawców z kandydatami – sala 205 

 Rozmowy psychologa z kandydatami– gabinet 210 

 Rozmowy pedagoga z kandydatami – sala 209 

 Konsultacje uczniów z nauczycielami – sala 102, 103, 104 

 Samodzielna praca ucznia – sala 1, 8 

9. Wszystkie klamki, pomieszczenia i łazienki są na bieżąco dezynfekowane. 

10. W przypadku podejrzenia, że uczeń lub pracownik jest chory należy niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora i odizolować chorego w sali 

nr 12 zachowując dwumetrowy odstęp. Następnie należy postępować zgodne z 

procedurą dotyczącą izolacji. 

11. Nauczyciel, który planuje konsultacje z uczniem lub uczniami ma obowiązek dzień 

wcześniej do godz. 15.00 za pośrednictwa LIBRUSA poinformować dyrektora szkoły 

o planowanej godzinie konsultacji i ilości uczniów. 

12. Wychowawca dyżurny rano otrzymuje informacje od dyrektora i  robi harmonogram 

konsultacji (kto, kiedy, w której sali). 

A ponadto należy: 

1. Często myć ręce lub dezynfekować ręce. 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. 

3. Zachować bezpieczną odległość. 1,5 metra. 

Unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

4. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM LUB CHOROBYCOVID19 

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII NR 1 „SOS” 

 

1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę)  zostaje bezzwłocznie odizolowany przez 

pracownika lub pielęgniarkęw sali nr 12, pełniącej funkcje izolatki 

2. Pracownik lub pielęgniarka pozostaje z uczniem utrzymując bezpieczną odległość - 

min. 2 m. 

3. Pracownik zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Wskazany przez dyrektora pracownik zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na 999 lub 112. 

6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID
i
-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

 Zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia – izolatki. 

 Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przejmuję opiekę nad uczniami. 

 Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze 

kroki bezpieczeństwa. 

 

 

 

 


