Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19
Dyrektora WODN w Skierniewicach z dnia 1 września 2020 roku

Procedura funkcjonowania
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach w czasie trwania
epidemii COVID-19 w Polsce
Zasady przebywania na terenie Ośrodka oraz przyjmowania Interesantów
1. Do budynku WODN w Skierniewicach może wejść osoba bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Po wejściu do budynku WODN w Skierniewicach Klienci zobowiązani są
zdezynfekować ręce w wyznaczonym punkcie płynem do dezynfekcji.
3. Klienci zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia - załącznik nr 1 do procedury.
4. Oświadczenie przechowywane będzie przez okres 14 dni od dnia wypełnienia
oświadczenia. Po upływie tego czasu będzie niszczone.
5. Na terenie Ośrodka obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk zgodnie
z instrukcją wywieszoną przy umywalkach, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa, ust.
6. Na tablicy informacyjnej WODN w Skierniewicach dostępne są numery telefonów do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach.
7. Na terenie Ośrodka podczas całego pobytu obowiązuje zachowanie odstępu minimum
1,5 m od pracownika. W przypadku niemożności zachowania odstępu obowiązuje
nakaz noszenia maseczki.
Zasady organizacji konsultacji i szkoleń w czasie epidemii
1. Dopuszcza się przeprowadzenie konsultacji/szkoleń w trybie:
a) tradycyjnym,
b) hybrydowym,
c) zdalnym.
2. Konsultacje odbywają się codziennie w godzinach pracy nauczycieli-konsultantów
oraz nauczycieli-doradców metodycznych zatrudnionych w WODN w Skierniewicach
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wytycznych sanitarnych.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa obowiązkowe jest wcześniejsze umówienie się na
konsultacje stacjonarne telefonicznie lub e-mailowo do poszczególnych nauczycielikonsultantów i doradców-metodycznych.
4. Nauczyciel-konsultant lub doradca metodyczny informuje pracownika działu
gospodarczego o terminie konsultacji w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu
Klienta w budynku WODN w Skierniewicach.
5. W konsultacjach stacjonarnych uczestniczą tylko osoby wcześniej umówione.
6. W trakcie konsultacji/szkolenia obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego.
7. Zgłoszenie/zapisanie się na wybraną formę doskonalenia odbywa się wyłącznie przez:
 elektroniczne wypełnienie karty zgłoszenia on-line na stronie:
http://www.wodnskierniewice.eu/index.php/informator/zapisy
 kontakt mailowy: wodn@wodnskiernie.nazwa.pl

 kontakt telefoniczny tel. 46/833-20-04 46/833-40-74, 46/832-56-43 wew. 201
8. Wpłaty za szkolenia prosimy uiszczać wyłącznie na konto Ośrodka:
numer konta WODN w Skierniewicach: 22 1240 6292 1111 0010 6968 1186
9. Podczas zajęć warsztatowych nauczyciel/uczestnik korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych (długopisów, kartek, notatników).
10. W czasie każdej przerwy sala dydaktyczna, w której prowadzone są zajęcia jest
wietrzona.
11. WODN w Skierniewicach wprowadza ograniczenie gromadzenia się
pracowników/uczestników zajęć na terenie instytucji:
 w czasie trwania zajęć w sali nr 5 może przebywać jednocześnie maksymalnie 20
osób łącznie z osobą prowadzącą,
 w czasie trwania zajęć w sali nr 4 może przebywać jednocześnie maksymalnie 15
osób łącznie z osobą prowadzącą.
12. W każdej sali dydaktycznej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
13. Uczestnicy konsultacji/szkoleń w trakcie ich trwania nie kontaktują się
z pracownikami administracji i obsługi.
Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:
1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na
teren WODN w Skierniewicach. Powinna zgłosić się jak najszybciej do najbliższego
oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem
własnym lub powiadomienie 999 lub 112.
2. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Skierniewicach.
96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33
46 833-46-00 - Centrala
46 833-30-21 - FAX
46 833-30-21 - Sekretariat
Telefon alarmowy.
+48 509 425 343
+48 509 425 345
3. O powyższym fakcie należy poinformować Dyrektora lub Wicedyrektora WODN
w Skierniewicach.
4. W razie konieczności Dyrektor lub osoba zastępująca może zlecić inne działania
nieujęte w ww. procedurze lub dokonać ich modyfikacji.

Załącznik nr 1
do procedury bezpieczeństwa i funkcjonowania WODN w Skierniewicach
w czasie trwania epidemii COVID-19 w Polsce

………………………………………..
Miejscowość, data
…………………………………….
imię i nazwisko
……………………………………...
telefon kontaktowy

Oświadczenie
Oświadczam, że:
 nie występują u mnie objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 nie jestem w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 nie zamieszkuję z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie.

……………………………………………
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

