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ZASADY PRZYJĘĆ  DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI 

WYCHOWANKA GRUPY WYCHOWAWCZEJ, OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID 19 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021. 

1. Do Ośrodka  może być przyjęty wyłącznie wychowanek zdrowy, bez objawów chorobowych, które 
mogłyby sugerować chorobę zakaźną COVID 19. Należą do nich objawy zakażenia górnych dróg 
oddechowych takie jak katar, kaszel, duszności, biegunka, temperatura powyżej 37 °C  

2. Nauczyciel/wychowawca grupy wychowawczej/specjalista ma prawo odmówić przyjęcia 
wychowanka, u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.  

3. Uczniowie/wychowankowie są przyprowadzani przez osoby zdrowe. 

4. Osoby, które przyprowadzają wychowanka, muszą być zabezpieczone w środki ochrony osobistej – 
maseczka ochronna lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.    

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno 
przyprowadzać   wychowanka do Ośrodka. 

6. Przyjęcie wychowanka do Ośrodka odbywa się w miejscu wyznaczonym przez dyrektora. 

7. Przyjęciem wychowanka do Ośrodka zajmują się osoby wyznaczone przez dyrektora. 

8. Ponieważ należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: 

a. przyjęcie wychowanków do ośrodka odbywa się w terminie ustalonym telefonicznie pomiędzy 

dyrektorem, a rodzicem (wg terminarza przyjęć uczniów/wychowanków do ośrodka);  

b. podczas przyjęcia wychowanka do ośrodka tylko jeden rodzic/opiekun może wejść  

z dzieckiem do wyznaczonej przestrzeni wspólnej (śluza), lub miejsca wyznaczonego na spotkanie 

z personelem, w celu wymiany informacji, wypełnienia dokumentów  i przekazania dziecka pod 

opiekę personelu ośrodka; 

c. sprawy administracyjne i inne należy realizować drogą mailową lub telefoniczną.  

W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest kontakt bezpośredni – zawsze po uzgodnieniu terminu 

spotkania - dnia i godziny telefonicznie. 

Telefon do placówki 42 652 78 93 

Adres mailowy mos2@onet.eu 

9. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający wychowanków do Ośrodka zobowiązani są do 

przestrzegania ustalonych przez dyrektora Ośrodka zasad opisanych w Procedurach bezpieczeństwa 

na terenie MOS Nr 2 w Łodzi w okresie reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym: 

a) zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do innych  uczniów i osób przebywających w tym czasie 

w jego otoczeniu, 

b) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu, 

c) korzystania z osłony ust i nosa, 

d) stosowania się do poleceń personelu  MOS Nr 2 w Łodzi,  szczególnie dotyczących zachowania w   

śluzie ochronnej (przestrzeni wspólnej), oraz w miejscach wyznaczonych na spotkania z personelem 

ośrodka. 

e) wypełnienia ankiet dotyczących stanu zdrowia własnego i dziecka oraz zgody na pomiar temperatury. 
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