
PROCEDURY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH 

 

1. W zajęciach specjalistycznych mogą brać udział uczniowie bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W momencie zaobserwowania u ucznia złego samopoczucia, terapeuta ma prawo 
zmierzyć dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym. 

3. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, (w tym w szczególności gorączka, kaszel) prowadzący zajęcia 
bezzwłocznie odprowadza dziecko do izolatki i informuje o zaistniałej sytuacji 
dyrektora szkoły. 

4. Terapeuta zobowiązany jest wietrzyć salę dydaktyczną oraz zdezynfekować miejsce 
pracy przed rozpoczęciem zajęć z każdym uczniem. 

5. Przedmioty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

6. Przybory i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć specjalistycznych 
należy czyścić i dezynfekować. 

7. W pomieszczeniach dydaktycznych należy wywiesić plakat z zasadami prawidłowego 
mycia dłoni, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcję dezynfekcji. 

8. Uczeń przed przystąpieniem do zajęć terapeutycznych i po ich zakończeniu ma 
obowiązek umyć dłonie mydłem i zdezynfekować je wg wywieszonej instrukcji. 

9. Terapeuta i uczeń zobowiązani są do wzajemnej ochrony podczas kichania i kaszlu 
oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Podczas zajęć specjalistycznych uczeń używa tylko swoich przyborów szkolnych i 
pomocy przyniesionych na prośbę terapeuty. 

11. W sali terapeutycznej obowiązuje dystans pomiędzy uczniem a terapeutą minimum 
1,5m. 

12. W przypadku zmniejszenia dystansu pomiędzy terapeutą a uczniem poniżej 1,5 m, 
terapeuta zobowiązany jest do założenia maseczki lub przyłbicy. 

13. Na prośbę terapeuty uczeń przychodzi na zajęcia specjalistyczne we własnej  
maseczce lub przyłbicy, co uzależnione będzie od specyfiki zajęć. 

14. Terapeuta ma prawo odstąpić od stosowanych dotychczas elementów terapii, które 
mogłyby narazić ucznia i terapeutę na zakażenie koronawirusem COVID-19. 

15. Uczniowie klas I-III oczekują na zajęcia specjalistyczne w świetlicy szkolnej, natomiast 
uczniowie klas IV-VIII w wyznaczonym miejscu.  

16. W przypadku łamania przez ucznia procedur bezpieczeństwa dotyczących udziału w 
zajęciach specjalistycznych terapeuta zobowiązany jest poinformować o tym 
rodziców i dyrektora szkoły. 

 

 

 


