Procedury dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach
świetlicowych w czasie pandemii COVID 19

Przy wejściu do świetlicy zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk
dostępnym płynem do dezynfekcji
Organizacja pracy:

1. Dzieci przy wejściu na świetlicę dezynfekują ręce.
2. Opiekunowie oraz dzieci zobowiązani są zachować dystans społeczny między sobą
wynoszący min. 1,5 m.
3. Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu przy zachowaniu odległości od siebie,
min. 1,5 m.
4. Obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i wynoszenia zabawek i innych
przedmiotów z domu i odwrotnie.
5. Sale wyposażone są jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki, które można skutecznie
dezynfekować.
6. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.
7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicy osób trzecich, w żaden sposób
niepowiązanych z działalnością świetlicy, a wszelkie sprawy załatwiane powinny być
za pośrednictwem poczty e-maila lub telefonicznie.
8. Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy ma możliwość przebywania w szkole jedynie
w wyznaczonej strefie dla rodzica (parter-wejście główne). Kontaktuje się
telefonicznie z nauczycielem prowadzącym zajęcia świetlicowe i informuje o chęci
odebrania dziecka.

Wychowawcy prowadzący zajęcia świetlicowe z dziećmi, między innymi:
1. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w świetlicy w okresie epidemii
w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za
swoje zachowanie.

2. Systematycznie przypominają dzieciom zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z placu zabaw, umiejętnego
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania dotykania oczu, ust.
3. Wietrzą salę zajęć,co najmniej raz na godzinę.
4. Mogą Mierzyc dzieciom temperaturę.
5. Zawiadamiają Dyrektora/pracownika sekretariatu o niepokojących objawach
zauważonych u dziecka.
6. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel,
gorączka,duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest
niezwłocznie izolowane od grupy (służy do tego specjalnie przygotowane
pomieszczenie-izolatorium) i pozostaje pod opieką pracownika.
7. Dalsze postępowanie zgodne jest z przyjętymi procedurami postępowania na terenie
Szkoły Podstawowej nr 14 w Raciborzu.

