
Procedura przebywania dzieci z klas „0” w okresie pandemii  

w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie 

1. Dzieci z klas „0” wchodzą na teren placówki drzwiami od strony „Radioli”, przed wejściem 

znajdują się środki ochrony osobistej (płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe oraz 

jednorazowe maseczki) – rodzic i dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem 

do szatni. 

2. Szatnia dla dzieci znajduje się w „Radioli”. 

3. W szatni jednorazowo może przebywać jeden rodzic z dzieckiem, pozostali rodzice oczekują 

z dziećmi na zewnątrz w ustawowo określonych odstępach. 

4. Rodzice wchodzą na teren placówki w maseczkach, nie wchodzą poza szatnię. Dziecko 

odbierane jest przez nauczyciela z szatni i tam oddawane rodzicom. 

5. Dzieci mogą przebywać na terenie placówki w godzinach od 8.00 do 13.00. Nauczyciel 

oczekuje na dzieci w szatni od godziny 7.50. Rodzic czeka na dziecko przed wejściem do 

szatni o godzinie 13.00. 

6. Dziecko ma mierzoną temperaturę w szatni każdorazowo po przyjściu do placówki. 

7. Dzieci wyposażone są przez rodziców w maseczkę. 

8. Rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 

9. Rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela sprawującego opiekę nad klasą „0”  

o wszelkich objawach chorobowych występujących u dziecka. 

10. W przypadku kwarantanny jednej z osób mieszkających w tym samym domu co dziecko nie 

może być ono przyprowadzone na zajęcia w placówce. 

11. Dziecko nie może przynosić do placówki żadnych przedmiotów lub zabawek. 

12. Spożywanie posiłków odbywa się w „Gospodarstwie domowym” w Nowym Internacie (posiłki 

przygotowywane są w kuchni Zespołu i dostarczane do Nowego Internatu przez pracownika 

kuchni). 

13. W celu uniknięcia kontaktu z innymi pracownikami placówki zajęcia klasy „0” odbywają się 

wyłącznie na terenie Nowego Internatu. 

14. Sala klasy „0” zaopatrzona jest w środki ochrony osobistej. 

15. Możliwe jest korzystanie z placu zabaw placówki po wcześniejszym zgłoszeniu, aby umożliwić 

jego dezynfekcję. 

16. W pokoju 301 przygotowana jest izolatka dla osób z podejrzeniem COVID-19. 

17. Przed i po zajęciach, a także podczas przerwy na spożycie posiłku, sala, gdzie odbywają się 

zajęcia, jest dezynfekowana przez panią sprzątającą z zachowaniem odpowiedniej izolacji 

między pracownikami.  



18. Na terenie placówki podczas zajęć zapewniona jest opieka pielęgniarska. 

19. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości pracownik placówki zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o nich dyrektora. 

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19 

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u osoby przebywającej na terenie Zespołu Szkół 

i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie należy: 

1. odizolować daną osobę w pokoju przeznaczonym dla osób z podejrzeniem koronawirusa, 

2. niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, 

3. jeżeli osoba jest niepełnoletnia – natychmiast powiadomić rodziców / opiekunów prawnych. 


