Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE
W CZASIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU REHABILITACJA
SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON – I
EDYCJA - KLUBY TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB Z AUTYZMEM
KLUB "UWAGA DLA ASA" DLA DZIECI,
KLUB 'PO DRODZE" DLA DOROSŁYCH
PODCZAS TRWANIA EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2 ORAZ CHOROBY
COVID – 19

PODSTAWA PRAWNA

1.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.),

2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003
r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ze zm.

4.

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września
2020 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Niniejsze Procedury dotyczą wszystkich pracowników, uczestników zajęć, rodziców/prawnych
opiekunów uczestników w okresie epidemii COVID-19.

2.

Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i
rozprzestrzeniania

się choroby COVID-19

w

okresie

ograniczonego funkcjonowania

prowadzonych zajęć w ramach projektu Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zlecana
ze środków PFRON – I edycja - Kluby terapeutyczne dla osób z autyzmem Klub "Uwaga dla Asa"
dla dzieci, Klub 'Po drodze" dla dorosłych.
3.

Procedury określają działania, które należy podejmować przy zastosowaniu odpowiednich
środków bezpieczeństwa.

4.

Pracownicy, uczestnicy zajęć, rodzice / opiekunowie prawni zapoznają się z procedurami
opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa i
choroby COVID-19 i podpisują niezbędne OŚWIADCZENIE stanowiące załączniki do
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niniejszej procedury. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia
w zajęciach / podjęcia pracy.
ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ
Od 01 września 2020r. Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu realizuje projekt Rehabilitacja
społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON – I edycja - Kluby terapeutyczne dla
osób z autyzmem Klub "Uwaga dla Asa" dla dzieci, Klub 'Po drodze" dla dorosłych w ramach którego
prowadzone będą następujące zajęcia:
Klub „Po Drodze”
Grupa terapeutyczna 6 uczestników
Zajęcia będą realizowane w Zespole Szkół nr 16 we Wrocławiu
Wtorki

godz. 16.45 – 19.15

Czwartki godz. 16.45 – 19.15
Grupa integracyjna 4 – 6 uczestników
Zajęcia będą realizowane przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu
Środy

godz. 16.30 – 19.00

Klub „Uwaga dla Asa” 4 – 6 uczestników
Zajęcia będą realizowane przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu
Wtorki

godz. 17.00 – 19.00

1. W zajęciach nie mogą brać udziału uczestnicy oraz kadra, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją
albo mają objawy choroby zakaźnej.
2. Uczestnicy zajęć z klubu „Uwaga dla Asa” oraz uczestnicy z grupy terapeutycznej

są

przyprowadzani na zajęcia i odbierani z nich przez opiekunów bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i na zajęcia opiekunowie oraz uczestnicy
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Uczestnicy grupy integracyjnej przyjeżdżają oraz wracaj a zajęć samodzielnie. W drodze do i na
zajęcia przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
4. Przy wejściu do budynków w których odbywają się zajęcia zamieszczona jest informacja o
obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
5. Wszystkim wchodzącym do budynków umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

2

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu
6. Rodzice / opiekunowie prawni nie mogą wchodzić na teren budynków w których prowadzone są
zajęcia. Czekają z dziećmi w miejscu wyznaczonym przez koordynatora z zachowaniem dystansu
społecznego.
7. Uczestników przyprowadzonych przez rodziców / opiekunów prawnych odbiera osoba prowadząca
zajęcia.
8. Po wejściu do budynków każdemu uczestnikowi oraz każdemu pracownikowi mierzona jest
temperatura ciała bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczona przez koordynatora
osoba. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów lub podwyższonej temperatury ciała
(powyżej 37,50C), pracownik odmawia rodzicowi /opiekunowi/uczestnikowi przyjęcia go na zajęcia
i zawiadamia o tym fakcie koordynatora projektu.
9. W szatni należy unikać możliwości stykania się odzieży różnych osób.
10. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, w szatni, pomieszczeniach kuchennych,
ciągach komunikacyjnych w miarę możliwości psychofizycznych uczestników należy zachowywać
dystans między sobą wynoszący 1,5 m.
11. Korzystanie ze środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki) przez uczestników
odbywa się w zależności od ich możliwości psychofizycznych.
12. Rekomenduje się, aby kadra prowadząca zajęcia korzystała ze środków ochrony osobistej
(maseczki, przyłbice, rękawiczki) szczególne w sytuacjach:
 bezpośredniego kontaktu z uczestnikami,
 w czasie dezynfekcji powierzchni, sprzętu,
 przy czynnościach pielęgnacyjnych,
13. Stowarzyszenie zapewnienia środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, oraz
instrukcje prawidłowego ich stosowania).
14. Obowiązuje regularne wietrzenie pomieszczeń – przynajmniej raz na godzinę.
15. Wszyscy pracownicy oraz uczestnicy muszą stosować i przestrzegać podstawowych zasad
zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
a.

Często myć ręce zgodnie z instrukcją oraz je dezynfekować. Środki do dezynfekcji rąk znajdują
się w pomieszczeniu, w którym prowadzone są zajęcia.

b.

Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.

c.

Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

16. W budynkach w których prowadzone są zajęcia znajdują się specjalnie zamykane i opisane kosze
do których należy wyrzucać zużyte środki ochrony indywidualnej.
17. Korzystanie z posiłków dla zachowania bezpieczeństwa odbywa się w miejscach do tego
przeznaczonych. Uczestnicy przynoszą własny prowiant w pojemnikach, spożywają go bez
konieczności korzystania ze sprzętu kuchennego będącego na wyposażeniu poszczególnych sal.
Napoje mają we własnych butelkach, w sytuacji napojów ciepłych (kawa, herbata) korzystają z
własnych kubków, które po każdych zajęciach zabierają do domu.
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18. Jeżeli osoba prowadząca zajęcia zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować go w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania uczestnika z zajęć. W
przypadku uczestników, którzy przyjeżdżają samodzielnie na zajęcia osoba prowadząca zajęcia
ocenia czy uczestnik może samodzielnie wrócić do domu:
 jeśli uzna, że tak, uczestnik niezwłocznie opuszcza zajęcia udając się do domu.
 Jeśli uzna, że nie dzwoni na nr 112 lub do właściwej stacji sanepidu.
19. Ustala się monitoring prac porządkowych, 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, włączników.
20. Regularnie dezynfekowane są

często używane powierzchnie użytkowe i

wyposażenie

wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne jest:
 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów,
oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,
 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek,
włączników świateł.
Przeprowadza się takie działania każdorazowo po zakończeniu zajęć przez uczestników.
21. Do obowiązków osób prowadzących zajęcia jest dezynfekowanie sprzętu, materiałów i pomocy
używanych przez uczestników po każdym użyciu.
22. Dopuszcza się prowadzenie zajęć na terenach zielonych w pobliżu budynków w których
prowadzone są zajęcia oraz wyjścia do miejsc użyteczności publicznej. W sytuacjach takich
uczestnicy oraz kadra przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w
przestrzeni publicznej oraz miejscach do których jest dane wyjście.
23. W czasie prowadzenia zajęć w budynkach w których się one odbywają nie przebywają żadne osoby
z zewnątrz.

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR
Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Autyzmu

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE
1.

Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
pracowników prezes Stowarzyszenia lub koordynator projektu.

2.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020r.
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