Organizacja zajęć rewalidacyjnych w czasie zagrożenia COVID 19
1. Zajęcia rewalidacyjne to indywidualna terapia ucznia ze specjalistą.
2. Zajęcia prowadzi specjalista pracujący z dzieckiem przed zawieszeniem zajęć w
szkole.
3. Podczas zajęć prowadzący zajęcia używa osłony ust i nosa oraz informuje dzieci i
młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich
możliwości psychofizycznych.
4. Każde spotkanie odbywać się będzie w wyznaczonej i stałej sali.
5. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
6. Osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć nie mają
wstępu na teren szkoły.
7. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby
zakaźnej opiekunowie/ rodzice zostaną poinformowani, że wskazane jest pozostanie
w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
8. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały
kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o
zakażenie.
9. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i
niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody.
10. Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce.
11. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 2 na jedno dziecko i jednego
specjalistę.
12. Odległości pomiędzy stanowiskami dla ucznia i specjalisty powinny wynosić min.
1,5 m.
13. W salach, w których będą prowadzone zajęcia , nie może być zabawek, przedmiotów,
sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe
zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze należy
dokładnie czyścić lub dezynfekować.
14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze .
15. Uczeń nie powinien przynosić na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniem a
prowadzącym zajęcia.
17. Specjaliści powinni przygotować drogi szybkiej komunikacji z rodzicami (wykaz
telefonów w dostępnym miejscu).
18. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy
zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
19. W zajęciach rewalidacyjnych mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, bez objawów
sugerujących chorobę zakaźną.
20. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każde dziecko zostanie poddane pomiarowi
temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej. Nie odnotowuje się, jaką
temperaturę ma dane dziecko, a jedynie sprawdza, czy jest podwyższona. Wynik

powyżej 37,5 stopni C oznacza, że rodzic powinien przedstawić zaświadczenie
lekarskie, że dziecko jest zdrowe.
21. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w
wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
22. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z
charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania
zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub
uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

