
Zarządzenie nr 6 /2020 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

 nr 1 w Suwałkach 

  
w sprawie: procedury bezpieczeństwa na terenie SOSW nr 1 w Suwałkach w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Na podstawie: 

 

1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.).  

2. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze 
zm.).  

3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.). 

4. Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 

r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 

493). 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. rozporządzenie w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U poz. 493 ze zm.) 

7. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59,ze 

zm.). 

8. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych wskazane przez GIS, MZ i MEN z dnia 15 

maja 2020 r.  

 

 

 

 

 



Organizacja pracy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

indywidualnych i w zespołach, zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć w SOSW nr 1 w Suwałkach.  

1. Celem procedury jest: 

a) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19; 

b) zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz innych 

zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju dzieci i młodzieży. 

2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 

podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z 

zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest 

zobowiązany wypełnić oświadczenie, załącznik nr 1 

3. W sali przebywa nauczyciel/specjalista, dziecko, w razie konieczności jeden Rodzic. 

4. W przypadku zespołów rewalidacyjno – wychowawczych zajęcia odbywają się w dwóch grupach 

w oddzielnych salach w których przebywa troje dzieci/uczniów, nauczyciel i pomoc. 

5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 

4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna. 

6. Dziecko przyprowadzane jest punktualnie na zajęcia. Rodzic nie wchodzi na teren Ośrodka 

(chyba, że jest to konieczne z punktu widzenia funkcjonowania dziecka i zapewnienia mu 

bezpieczeństwa). Dzieci odbierane są przez nauczycieli/pomoc nauczyciela przy drzwiach 

wejściowych, tam też dziecko jest odprowadzane po zajęciach. Dziecko na początku zajęć, po 

przyjściu ze spaceru, przed jedzeniem oraz po użyciu toalety myje ręce wodą z mydłem.  

7.  Z sal oraz przestrzeni przeznaczonej na zajęcia w Ośrodku zostały usunięte przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć 

wykorzystywane będą przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dokładnie 

czyszczone lub dezynfekowane po zajęciach z każdym dzieckiem lub grupą. 

8. Po każdych zajęciach nauczyciel/specjalista/pomoc ma obowiązek przewietrzyć salę (co najmniej 

raz na godzinę) oraz zdezynfekować wszystkie znajdujące się tam przedmioty, które używane 

były podczas zajęć.  

9. Dziecko nie może zabierać ze sobą do Ośrodka i z Ośrodka niepotrzebnych przedmiotów lub 

zabawek. 

10. Nauczyciel/specjalista jest zobowiązany do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady obecnie 

obowiązują w jednostce.  

11. Nauczyciele/specjaliści powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.  

12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do /Ośrodka mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników Ośrodka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 

min. 2 m.  

13. Do Ośrodka można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

14. Dzieci do Ośrodka są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.  

15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno 

przyprowadzać dziecka do jednostki.  



16. W jednostce jest zapewniona szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka (nauczyciel i 

dyrekcja posiada wykaz telefonów do Rodziców/opiekunów wszystkich dzieci uczęszczających na 

zajęcia w jednostce).  

17. Do jednostki są przyjmowane wyłącznie dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na pomiar 

temperatury ciała dziecka przed zajęciami oraz jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  

18.  Po każdym użyciu termometr należy zdezynfekować.  

19. Jeśli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane wraz z 

opiekunem do wyznaczonego pomieszczenia i niezwłocznie zostaną powiadomieni 

rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z jednostki. 

20. Zostały umieszczone przy wejściu do budynku potrzebne numery telefonów, w tym stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, kuratorium organu prowadzącego i dyrektora.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przed wejściem do Ośrodka jest obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk.  

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po 

przyjściu do Ośrodka, skorzystaniu z toalety i przed posiłkiem.  

3. Prowadzi się  rejestr codziennych prac porządkowych.  

4. Przeprowadzanie dezynfekcji odbywa się zgodne z zaleceniami producenta znajdującymi się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu do niezbędnego wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji.  

5. Nauczyciele/specjaliści są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — (jednorazowe 

rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a także fartuchy w razie potrzeby.)  

6. Nauczyciel/specjalista nie powinien nosić biżuterii w jednostce: na rękach poniżej łokcia nie można 

nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe mycie, 

dezynfekcję rąk, należy związywać długie włosy. 

7. Nauczyciel/specjalista ma zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć. Jeśli korzystanie z telefonu 

jest konieczne podczas przerwy, należy zastosować środki ostrożności z zachowaniem higieny w celu 

zminimalizowania zagrożeń zakażenia chorobą COVID-19 

6. W budynku Ośrodka zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk — instrukcje.  

7. Prowadzi się  bieżącą dezynfekcję toalet.  

  



Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu 

1. Do pracy w Ośrodku mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów 

chorobowych. 

 3. Pracownicy jednostki zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa.  

5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadanie na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy 

wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscową stację sanitarno –

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

6. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest 

możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób w odległości min. 2 m z każdej strony.  

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)  

8. Jednostka będzie stosowała się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

jednostka będzie stosowała się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

9. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego  

10. W przypadku wątpliwości podmiot zwróci się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

  



Organizacja żywienia dzieci/młodzieży w Ośrodku 

 

1. Przy organizacji żywienia (poszczególne sale grup) w zespole rewalidacyjno - 

wychowawczym, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa 

odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy 

dochować zasady szczególnej ostrożności zabezpieczenia epidemiologicznego 

pracowników. 

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

3.  W sali zostaje wyznaczone stałe miejsce do spożywania posiłków.  

4. Po każdorazowym posiłku zostaną zdezynfekowane blaty stołów i poręczy krzeseł.  

5. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

minimum 60°C lub je wyparzać. 

 

Wykaz telefonów: 

1. Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – 87 565 28 60 lub w przypadku nasilonych objawów 

numer alarmowy 112 lub najbliższy Oddział Zakaźny 87 562 92 96. 

2. Infolinia NFZ w sprawie COVID – 19 – 800 190 590. 

3. Organ prowadzący przedszkole – 87 562 80 00. 

4. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach – 87 563 50 80. 

5. Kuratorium Oświaty w Białymstoku – 87 748 48 48 lub 87 748 48 49. 

 

Lista oddziałów zakaźnych – Województwo podlaskie: 

1. Augustów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 

(87) 644 43 48, (87) 644 42 00 

2. Bielsk Podlaski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. 

Kleszczelowskiego 1, (85) 833 43 02 

3. Hajnówka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. doc. Adama 

Dowgirda 9, kom. 606 996 889 

4. Grajewo, Szpital Ogólny im. dra Witolda Ginela, ul. Konstytucji 3 Maja 34, (86) 272 32 71 

wew. 233 

5. Suwałki, Szpital Wojewódzki im. dra Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 60, (87) 562 92 15 

6. Łomża, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Marsz. Józefa 

Piłsudskiego 11, (85) 473 33 58, (85) 473 33 36 

7. Białystok, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa, ul. 

Waszyngtona 17, (85) 745 06 93 

8. Białystok, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Żurawia 14, (85) 740 95 73 

  



Klauzula informacyjna 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest SOSW nr 1 w Suwałkach, 16 – 400 

Suwałki, ul. Przytorowa 8, tel. 875662953, e – mail: sekretariat@sosw1.suwalki.eu 

2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować 

Inspektorem Ochrony Danych Panem Pawłem Michalskim, dostępnym pod adresem e mail: 

pmichalski@cuw.suwalki.eu 

3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w 

tym epidemicznego, na terenie placówki w okresie pandemii COVID – 19, w celu ochrony 

Państwa oraz Państwa dzieci żywotnych interesów ( art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art 9 ust. 

2 lit. b) i lit. C) RODO ), w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

danych ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. Z art 9 ust. 2 lit. b) RODO ) 

4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa.  

5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych oraz inne uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

6. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  SOSW 
nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8, 16-400 Suwałki, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest 
obowiązkowe. 

Pani/Pana dane osobowe  nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym 

profilowania 

Postanowienia końcowe 

Procedura bezpieczeństwa wchodzi  w życie z dniem 18.05.2020r. i obowiązuje do 

odwołania. 
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że moje dziecko…………………………………………………………………., jest zdrowe oraz nikt z 

domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu COVID-19. 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach zorganizowanych przez SOSW nr 1 w 

Suwałkach. 

3. Zapoznałem się z treścią procedury przyprowadzania dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego nr 1 w Suwałkach w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2, jak również klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z 

korzystaniem z usług wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć w SOSW nr 1 w Suwałkach w okresie 

uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym. 

4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do placówki . 

5.  W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązuję się do 

poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa 

COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

6. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak chorobowych bezzwłocznie odbiorę 

dziecko/ucznia z zajęć. 

Numer telefonu w razie konieczności szybkiego kontaktu …………………………………………………………… 

7. Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i naszych rodzin tj.: 

 mimo wprowadzonych w SOSW nr 1  obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich 
środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia 
COVID – 19 

 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) 
personel/dziecko/rodzic dziecka akceptuję fakt, że moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie 
zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę; 

 w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka/ucznia, jego rodziców lub 
personelu, Ośrodek zostanie zamknięty do odwołania, a wszyscy przebywający w danej 
chwili na terenie Ośrodka oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę; 

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry 
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej 
pomieszczeniu do izolacji, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, 
niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy; 

 Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 
Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę 

wnosił/a skarg czy zażaleń do dyrektora będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego 

płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


