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ZASADY PRACY CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W EŁKU W OKRESIE PANDEMII SPOWODOWANEJ
WIRUSEM COVID-19
I.

Wejście na teren CEE

1. Do CEE mogą wchodzić osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych, i
niemające kontaktu z osobami przebywającymi w izolacji.
2. Wolny dostęp do CEE mają:
a. Pracownicy CEE zgodnie z przydzielonymi zadaniami;
b. Uczestnicy zajęć zgodnie z wcześniejszymi zapisami, oraz grupy umówione na zajęcia integracyjne przy ognisku.
c. Rodzice odbierający dziecko zachowują zasady, że na jedno dziecko przypada jeden opiekun, zachowując zasady reżimu
sanitarnego.
d. Pracownicy służb ratunkowych;
e. Inne osoby, dla których budynek CEE jest miejscem wykonywania pracy.
3. Osoby mające wolny wstęp do CEE powinny zakrywać nos i usta, przebywając w przestrzeniach wspólnych (np. hol, toalety.).
Zasada ta nie obowiązuje w salach edukacyjnych.
4. Przy wejściu do CEE znajdują się pojemniki z płynem dezynfekującym. Każdy wchodzący powinien zdezynfekować dłonie.
5. Rodzice uczestników zajęć powinni wyposażyć dzieci w środki ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki) i torebkę do ich
przechowywania.
II. Zasady bezpiecznego zachowania obowiązujące na terenie CEE.
1. Na terenie CEE obowiązuje zasada utrzymywania dystansu społecznego.
2. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela w sali, na holu lub poza budynkiem, na terenie ogrodu
CEE.
3. Każdemu uczestnikowi zajęć, po wejściu do budynku mierzona jest temperatura. Po każdej grupie termometr jest
dezynfekowany.
4. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u uczestnika zajęć, przechodzi on do innej sali i czeka na
powiadomionych przez nauczyciela rodziców, którzy zobowiązani są do jak najszybszego odebrania dziecka z CEE. Zarówno
osoba mająca objawy chorobowe, jak też przebywający z nią pracownik powinni założyć maseczkę i rękawiczki ochronne.
III. Organizacja zajęć edukacyjnych
1.
Zajęcia odbywają się we wcześniej ustalonych godzinach.
2.
W jednym czasie, na terenie CEE przebywa jedna zgłoszona grupa uczestników.
3.
Podczas zajęć uczestnicy korzystają wyłącznie z własnych materiałów i przyborów. Pomoce dydaktyczne używane
podczas zajęć, będą w dezynfekowane lub poddawane 72-godzinnej kwarantannie.
2. Jedzenie przyniesione z domu.
a. Przyniesiony z domu posiłek należy zjeść podczas przerwy w sali edukacyjnej lub poza budynkiem CEE.
b. Przed jedzeniem należy umyć/zdezynfekować ręce.
c. Nie należy dzielić się jedzeniem z innymi uczniami.
IV. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
1. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w stałych lub małych grupach zapewniających zachowanie dystansu społecznego.
Liczebność grupy nie powinna przekraczać 12 osób.
2. Prowadzący zajęcia odpowiada za przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.
V. Utrzymanie higieny na terenie CEE
1. Na terenie CEE udostępniono płyny dezynfekcyjne, mydło i ciepłą wodę.
2. Pomieszczenia w CEE są systematycznie wietrzone co najmniej raz na godzinę, między zajęciami lub w ich trakcie.
3. Pomieszczenia edukacyjne są dezynfekowane (podłoga, stoliki, krzesła) po każdej grupie.
4. Toalety są regularnie dezynfekowane.
5. Pomieszczenia biurowe, sale edukacyjne oraz hol są wietrzone regularnie, a powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki,
włączniki) dezynfekowane.

Miasto Ełk

19-300 Ełk

ul.Parkowa 12

tel./fax: (87)6101624

e -mail: biuro@ce e .e lk.pl www.ce e .e lk.pl

10. Za sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń oraz sprzętu odpowiadają pracownicy obsługi CEE.
11. Prowadzący odpowiadają za dezynfekcję pomocy dydaktycznych, które udostępniają uczniom w trakcie zajęć.
13. Wybrane czynności mające na celu utrzymanie higieny są monitorowane przez pracowników CEE.
VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika CEE
1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych lub
temperatury 38°C i wyższej należy go niezwłocznie odizolować i zalecić kontakt telefoniczny z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie CEE należy stosować się do zaleceń państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego.
Zasady obowiązują od 01 września 2020 r.

