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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

ośWiaty W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covlD-19
(Dz. U, z 2020 r. poz.871).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maia 2020 r, zmieniające

lozporządzenie w sprawie szczegó|nych rozwiązań W okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu ośWiaty W związku z zapobieganiem, przeciwdziała niem

i zwalczaniem covlD-lg |Dz. U . z żo2o r, poz, 87ż\,

§1

W nawiązaniu do rozporządzeń MEN wymienionych powyżej wprowadzam następujące procedury

1. Procedura postępowania w czasie opieki nad dziećmi przedszkolnymi stanowiącą załącznik

nr 1do niniejszego Zarządzenia;

2, Procedura postępowania oboWiązująca podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

iWczesnego Wspomagania rozwoju dziecka stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego

Zarządzenia;

3. Procedura postępowania obowiązująca podczas opieki nad uczniami klas 1-3 Szkoły

Podstawowej Nr 9 stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia;

4. Procedury or8anizacji konsultacji na terenie Placówki dla uczniów: klasy Vlll Wterminieod
ż5 maja 2o2or. oraz uczniów wszystkich klas od 1 czerwca 2020r. stanowiącą załącznik nr 4
do niniejszego Zarządzenia;

5. Procedury działań związanych z przywróceniem działalności biblioteki stanowiącą załącznik

nr 5 do niniejszego Zarządzenia;

6. Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Bursie stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego

zarządzenia .
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Dyrdktora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych W Nowym Tartu

z dnia 20.05.2020r,

W Bursie w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covlD-19,

podstawa orawna:



załącznik Nr 6 do zarządzenla m 27l2ozo

Dyrektora zespolu Placówek

Szkolno - Wychowawczo opiekuńczych

W NowYm Targu z dnia 20.05.2020r.

PROCEDURA BEZP|ECZEŃSTWA W OBOW|ĄZUJĄCA

W BURslE
W zPswo W NoWYM TARGU W oKREslE EPlDEMll covlD,19

na podst, wytycznych Gls, MZ i MEN z 15 nqjo 20?0r,

Organizacja Bursy:

1. Do Bursy może przyjechać wyłącznie zdrowy wychowanek, bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną,

2, leżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno wychowankowi

przyjeżdżać do Bursy,

3. Osoby z zewnątrz nie mogą przebywać na terenie placówki.

4. Przed wejście na teren Bursy Wychowankom mierzona jest temperatura.

5. Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do Bursy niepotrzebnych przedmiotów.

6. wychowankowie przebywają w wyznaczonych iw miarę możliwości stałych pomieszczeniach

(pokoje iwyznaczone miejsca do nauki).

7, Unika się organizowania większych skupisk Wychowanków w jednym pomieszczeniu _ minimalna

przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

8, z sal i pomieszczeń wspólnych, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

9. W salach i pokojach odległości pomiędzy stanowiskami dla wychowanków Wynosi min, 1,5 m (1

wychowanek - 1 ławka szkolna/biurko),

10, Wychowanek korzysta z własnych przyborów i podręczników.

11. sale i pomieszczenia są Wietrzone co najmniej raz na godzinę.

12. wychowankowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na

terenie placówki, przy zachowaniu dystansu pomiędzy wychowankami.

13. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki.

14. Nauczyciele iinni pracownicy zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni

placówki, wynoszący min. 1,5 m.

15, Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi o8raniczają kontakty z Wychowankami

oraz nauczycielami.

15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający wychowanków dolz Bursy mają zachować

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych wychowanków i ich
rodziców wynoszący min. 2 m.

L7. Jeżeli wychowanek przejawia niepokojące objawy chorobowe izoluje się go w odrębnym

pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów.



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

1. Wszystkie osoby wchodzące do Bursy dezynfekują ręce lub zakładają rękawiczki ochronne, mają

zakryte usta i nos, zachowują wyznaczony dystans społeczny.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz przypominać wychowankom o zasadach reżimu

5anitarne8o, szczególnie po przyjściu ze szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
poWietrza, po skorzystaniu 2 toalety.

3. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania

W czystoŚci sa|, pokoi, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych,

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i poWierzchni płaskich, w tym blatów w

salach i W pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników,

4. Wszyscy pracownicy Bursy powinni być zaopatrzeni w indywidualne,środki ochrony osobistej -
jednorózowe rękawiczki, osfonę na usta i nos.

Postępowanie w przypadku podejr2enia takażenia u pracowników Bursyl

1. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u pracownika:

- nie powinien przychodzić do pracy

- powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną: 728-980-391, 601-563-143 (teleJony alarmowe pnez całq dobę|

- oddziałem zakaźnym (lista w zoł.)

- lub w przypadku pogarszającego się stanu zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować,

że może być zakażony koronawirusem.

2. W przypadku podejrzenia u osoby z personelu objawów chorobowych na terenie placówki należy

odizolować ją w Wyznaczonym i przygotowanym pomieszczeniu - izolatce, wyposażonej W środki

ochrony i płyn dezynfekcyjny.

3. Wstrzymać przyjmowanie kolejnych wychowanków,

4. Powiadomić właściwą stację sa nitarno-epidemiolo8iczną istosować się do instrukcji i poleceń -
ew. na polecenie wdrożyć dodatkowe procedury.

5. obszar na którym znajdował się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka Bursy:

30, W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u wychowanka:

- nie powinien przyjeżdżać do Bursy

- powinien pozostać w domu a rodzice powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją

sanitarno-epidemiologiczną: 728-980-391, 601-563-143 (telefony alarmowe przez całą dobę)

- oddziałem zakaźnym (lista w zał.)

- lub w przypadku pogarszającego 5ię stanu zadzwonić pod numer 999 lub 112

ipoinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

31. W przypadku wystąpienia u wychowanka objawów chorobowych na terenie placówki należy

odizolować go w wyznaczonym i przygotowanym pomieszczeniu - izolatce, wyposażonej w środki

ochrony i płyn dezynfekcyjny.

32. Nadzór nad Wychowankiem pełni osoba do te8o Wyznaczona.

33. Wstrzymać przyjmowanie kolejnych wychowanków.

34. Powiadomić niezwłocznie rodziców wychowanka, u którego wystąpiło podejrzenie zakażenia.

35. Powiadomić niezwłocznie rodziców pozostałych Wychowanków.



36. Powiadomić Właściwą stacje sa nitarno-epidemiologiczną istosować się do instrukcji ipoleceń -
eW. na polecenie Wdrożyć dodatkowe procedury.

37. obszar na którym znajdował się wychowanek należy poddać 8runtownemu sprzątaniu i

dezynfekcji

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych
koronawirusem w województwie małopolskim

Dąbrowa Tarnowska - zespół opieki Zdrowotnej, oddział obserwacyjno-Zakaźny, ul.szpitalna 1,

te1.14 54z 28 31, t464żż7 50

Kraków - Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, ul. Jakubowskiego2,

te1,12 400 10 00, 12 400 20 13

Kraków - Szpital Specjalistyczny lm. Stefana Żeromskiego, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Os. Na

skarpie 66, tel. L2 622 95 02

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła ll, Kraków, ul. Prądnicka 80, Oddział Chorób

lnfekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej, tel. L2 61,4 20 oo,1ż6t422 66

Miechów - SzpitalŚw. Anny w Miechowie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Szpitalna 3,

te1.41 38 20 354

Myślenice - oddział Chorób Zakaźnych, Ul, Szpitalna 2, tel. t2 273 03 50

Olkusz - Nowy Szpital, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, u|.1000-Lecia 13, tel, 41 Z4O t27Z,
4L 24o L3 22

Proszowice - Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, Oddzial Obserwacyjno-Zakaźny, Mikołaja

Kopernika 13, te1.12 386 52 10, 12 386 52 11

TarnóW - Specjalistyczny szpital w Tarnowie, oddział obserwacyjno-Zakaźny Dzieci, szpitalna 13,

tel. 14 631 03 16, 14 631 03 10

NoWy sącz - Dąbrowa, szpital specjalistyczny lm. Jędrzeja Śniadeckiego W Nowym Sączu, oddział
Chorób Zakaźnych, Dąbrowa, te|.18 443 21 23


