
Procedury związane z postępowaniem w związku z Koronawirusem 

Covid-19 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy 

oparte na wytycznych:  

Ministerstwa Edukacji Narodowej,                                            

Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

z dnia 11.08.2020 r. 

 

URLOPOWANIA WYCHOWANEK 

 

1. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom oraz 

pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym naszego ośrodka każda 

decyzja o urlopowaniu wychowanki musi być; 

 

- indywidualnie przeanalizowana tak, aby zminimalizować zagrożenie 

- poprzedzona przeanalizowaniem sytuacji domowej wychowanki, również 

 w przypadku wychowanek pozostających w pieczy zastępczej. /(placówkach 

opiekuńczo -wychowawczych/instytuacjonalnych formach wychowania) 

- urlopowanie wstrzymywane jest w przypadku gdy:  

a) występują u wychowanki niepokojące objawy (temperatura, kaszel, katar itp.) 

b) wychowanka objęta jest izolacją/kwarantanną z powodu choroby/kontaktu  

z osobą na Covid-19, uzyskano informację, iż w miejscu docelowego 

urlopowania wychowanki (dom rodzinny, placówka) osoba współzamieszkująca 

objęta jest izolacją/kwarantanną. 

 

2. Ewentualne urlopowanie wychowanki musi zostać uzgodnione z jej 

rodzicami/opiekunami prawnymi i Dyrektorem ośrodka.  

3. Wychowanka rozpoczyna i kończy urlopowanie pod opieką rodzica, opiekuna 

prawnego lub innej osoby upoważnionej.  

 

PRZYJĘCIE  WYCHOWANEK 

1. Przyjęcie nowoprzybyłych  wychowanek, wychowanek po urlopowaniach, 

lub ucieczkach/niepowrotach odbywa się po powiadomieniu Dyrektora 

ośrodka zgodnie z następującymi zasadami: 

a. wychowanki w momencie przyjęcia do placówki mają mieć mierzoną 

temperaturę. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub 

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/08/wytyczne_dla_szkol_i_placowek_%E2%80%93_wrzesien_2020.pdf
https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/08/wytyczne_dla_szkol_i_placowek_%E2%80%93_wrzesien_2020.pdf


wyżej – należy odizolować wychowankę od grup wychowawczych 

 i skorzystać z teleporady medycznej i sanepidu. 

b. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi pomiędzy 37,2°C - 

37,9C – należy monitorować stan zdrowia wychowanki, mierzyć temperaturę  

min 2 razy w ciągu doby;  

c. W przypadku braku pokoi, w których kwarantanna może się odbywać, 

czasowo zwiększamy liczbę wychowanek w pokojach mieszkalnych, aby 

uzyskać w tym celu dodatkowe pomieszczenie. 

d. Przyjęcie wychowanki odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego 

(maseczka, rękawiczki). Następnie należy zdezynfekować pomieszczenie. 

 

2. Wychowanki doprowadzone do ośrodka przez Policję poddawane są badaniu 

lekarskiemu w szczególności gdy:  

a. oświadczają, że cierpią na schorzenia wymagające stałego lub okresowego 

leczenia, którego przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia; 

 b. żądają przeprowadzenia badania lekarskiego lub posiadają widoczne 

obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia  zdrowotnego; 

 c. gdy z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania 

wynika, ze osoba zatrzymana jest m.in. chora zakaźnie, ma zaburzenia 

psychiczne, jest po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego 

środka. 

3. Informacja od osoby zatrzymanej np. że podejrzewa u siebie chorobę 

zakaźną, czy mogła mieć kontakt z osobą chorą zakaźnie stanowi również 

podstawę poddania jej stosownym badaniom lekarskim i odizolowaniu od 

grupy wychowawczej. 

4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub 

uzyskać poradę. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

1. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

2. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 



3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas 

zajęć wychowania fizycznego należy czyścić lub dezynfekować. 

5. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych  w szkole  

należy czyścić lub dezynfekować. 

 

GASTRONOMIA 

1. Posiłki są dostarczane przez firmę cateringową następnie rozkładane  

i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu 

szkoły. 

2. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w gorącej wodzie i wyparzane  

z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C. 

3. W przypadku przebywania wychowanki na kwarantannie należy zgłosić do 

firmy  cateringowej informację o  dostarczaniu pożywienia w jednorazowych  

pojemnikach. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA                       

U WYCHOWANKI 

 

1. W przypadku wystąpienia u wychowanki niepokojących objawów choroby 

zakaźnej należy niezwłocznie odizolować ją od grupy. Umieścić  

w izolatce/pokoju chorych zachowując wszystkie środki ostrożności. 

2. Niezwłocznie poinformować dyrektora i  skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażone koronawirusem.                                                                                                           

  3. W przypadku wystąpienia u wychowanki niepokojących objawów infekcji 

dróg oddechowych należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.                                                                  

  4. Obszar, w którym poruszała się i przebywała wychowanka z infekcją dróg   

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie                 

z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 



powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się 

do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

  5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 wychowanki na 

terenie szkoły  należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. 

  6. W przypadku zachorownia wychowanki należy powiadomić rodziców/ 

opiekunów prawnych. 

   

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA                       

U PRACOWNIKA OŚRODKA 

3. Do pracy w ośrodku mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji.   

4. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinien on pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.                                                                                                           

  3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

aby uzyskać teleporadę medyczną.                                                                  

  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg   

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie                 

z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się 

do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

  5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły  

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 



  6. Jeżeli pracownik miał kontakt z osobą, u której wykryto wirus bezzwłocznie 

powinien powiadomić Dyrektora ośrodka oraz Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Radomiu. 

 

     Monitorowane codziennie są prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować 

podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie 

łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach 

wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki itp.). 

 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

Dane teleadresowe: 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu  

ul. Gen Leopolda Okulickiego 9D 

26-600 Radom 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu przyjmuje interesantów 

w poniedziałki od 13.00-15.00 tel. 48 345-15-89 

 

Niezwłoczny kontakt z PSSE w Radomiu pod numerem telefonów: 

48 386-41-27, 48 386-41-80 w godzinach 7.30-15.00 

Telefon alarmowy czynny 24 godziny/dobę oraz w dni ustawowo wolne od pracy 

690-122-050, 508-526-676 

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie  800-190-590 

*zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

