ORGANIZACJA ZAJĘĆ OD 1.09.2020 R. – INFORMACJA DLA RODZICÓW
(opracowano na podstawie Procedur organizacji pracy Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie
od 1 września 2020 r. i postepowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych
w czasie zagrożenia epidemicznego – Zarządzenie Dyrektora OPP4 1/08/2020 z dnia 28.08.2020 r.)

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia, w okresie pandemii zadania Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4
w Warszawie realizowane są z uwzględnieniem reżimu sanitarnego zgodnego z przepisami prawa
określającego działalność placówki, zaleceniami rozwiązań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.
Organizacja pracy Ogniska i realizacja zadań statutowych odbywa się stacjonarnie, a w szczególnych
przypadkach (po uzyskaniu opinii Sanepidu i zgody organu prowadzącego) odbywać się będzie
z uwzględnieniem sposobów realizacji zadań na odległość, za pośrednictwem komunikacji
telefonicznej, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, innych form komunikacji zdalnej.

ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI I ORGANIZACJI ZAJĘĆ
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W pomieszczeniach Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 (ul. Pawlikowskiego 3, ul. Sosabowskiego 7) na
stałe mogą przebywać jedynie wychowankowie i pracownicy.
Do placówki przychodzą wyłącznie wychowankowie:
- bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
- których domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji domowej lub izolacji,
Wychowankowie są przyprowadzani na zajęcia:
- wyłącznie przez osoby bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
- wyłącznie przez jednego opiekuna zachowującego dystans od innego opiekuna z dzieckiem i od
pracowników Ogniska minimum 1,5 m.
W placówce zostają wyznaczone strefy służące przyprowadzaniu i odbieraniu wychowanków,
Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcją dezynfekuje ręce przygotowanym płynem do
dezynfekcji, dopiero po dezynfekcji może wejść dalej,
W placówce obowiązuje nakaz osłaniania ust i nosa,
Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby przyprowadzające/odbierające wychowanków nie mogą
czekać w placówce podczas trwających zajęć.
Dopuszcza się przebywanie w wyznaczonej strefie rodzica/opiekuna prawnego w celu załatwienia
spraw w sekretariacie Ogniska, jednakże z zachowaniem dystansu od innego opiekuna z dzieckiem i od
pracowników Ogniska minimum 1,5 m.
Wychowankowie i rodzice/opiekunowie w drodze do i z Ogniska obowiązani są do przestrzegania
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej,
Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przekazania placówce danych umożliwiających szybką
komunikację,
Zakazuje się przynoszenia przez wychowanków niepotrzebnych przedmiotów,
Wychowankowie w przestrzeniach wspólnych są zobowiązani do używania osłon ust i nosa,
Wychowanek po przyjściu do placówki zobowiązany jest do dokładnego umycia rąk i dezynfekcji oraz
częstego mycia rąk podczas pobytu w placówce,
Na podstawie wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody w czasie pobytu dziecka w placówce,
w sytuacji podejrzenia pogorszenia samopoczucia dziecka, wyznaczony przez dyrektora pracownik
może dokonać kontrolnego pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Pracownik będzie
zabezpieczony w maseczkę zakrywająca usta i nos, przyłbicę i jednorazowe rękawiczki.
W celu ograniczenia gromadzenia się wychowanków w jednym miejscu w tym samym czasie
wprowadza się różne godziny rozpoczynania i kończenia zajęć,
W obu siedzibach placówki wyłącza się źródełka wody pitnej.
Placówka zapewni wychowankom dostęp do wody pitnej podawanej bezpośrednio do własnych
pojemników wychowanków - rodzice są proszeni o zaopatrzenie dzieci w butelkę/bidon itp.

18. Sale przeznaczone do pracy z dziećmi oraz wszystkie pomieszczenia placówki są przystosowane
i dezynfekowane zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
19. W placówce prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet, dezynfekcji powierzchni
dotykowych,
20. Dla pracowników placówki zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe
rękawiczki, maseczki na usta i nos lub przyłbice.
21. W przypadku stwierdzenia ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 pracownik Ogniska podejmuje
działania opisane w Procedurze postępowania w przypadku zagrożenia i podejrzenia zakażenia
chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2, powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora oraz
telefonicznie Inspekcję Sanitarną i postępuje według uzyskanych informacji.

