PROCEDURY OCHRONY UCZNIÓW
I PRACOWNIKÓW PRZED COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Podstawy prawne organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r.
w reżimie sanitarnym.

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 910) -art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
4) 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 2020 r. poz. 1166 ze
zm.) - § 18;
5) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493
ze zm.);
6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);
7) Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki
od 1 września 2020 r;
8) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.
1320) – art. 207
9) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1389)
10) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385)

§1
Zasady ogólne
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole
odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach
Górnych zwany dalej Dyrektorem.
2. W związku z powrotem od 1 września 2020 r. uczniów do szkoły w niniejszej
procedurze stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu oraz w sekretariacie szkoły znajdują się numery
telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz
służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły lub przyjęciu
wiadomości o zakażeniu COVID-19 ucznia i/ lub członka jego rodziny, z którym
zamieszkuje, pracownika szkoły i/ lub członka jego rodziny, z którym
zamieszkuje, gdy zakażenie mogło mieć miejsce poza terenem szkoły.
4. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci i przebywające na terenie szkoły
powinny być zdrowe. Rodzic/ opiekun prawny przebywający w „strefie rodzica”
zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede
wszystkim stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego
– odległości min. 1,5 m w stosunku do przebywających w nim pracowników
szkoły oraz innych rodziców i opiekunów.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
6. Ogranicza się do koniecznego minimum wejście osób trzecich. Wejścia te są
monitorowane i rejestrowane.
7. Wszyscy wchodzący na teren budynku szkoły zobowiązani są do: zasłonięcia
nosa i ust a także dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek na dłoniach,
zachowania odstępu. Jeżeli osoba wchodząca do szkoły ma na dłoniach
rękawiczki ma obowiązek je zdezynfekować.
8. Nauczyciele i pracownicy używają maseczek w kontaktach z rodzicami i osobami
trzecim; należy zachować dystans.
9. Podczas wykonywania czynności służbowych, odbywających się bez udziału
osób trzecich maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa.
10. Termometry do pomiaru temperatury ciała znajdują się w sekretariacie i oddziale
przedszkolnym oraz izolatce.
11. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki)
zdejmowany z zachowaniem ostrożności (zgodnie z instrukcją), należy wrzucić
do pojemnika – kosza na odpady wyposażonego w worek.
12. Jeżeli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zakażenia korona wirusem,
należy spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

§2
Zakres odpowiedzialności i zadań
1. Dyrektor w szczególności:
1) zapewnia sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne
korzystanie z pomieszczeń szkoły, sprzętów, pomocy i zabawek znajdujących
się w szkole;
2) wyposaża pracowników w środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki
ochronne oraz płyn dezynfekcyjny do rąk,
3) zamieszcza przy wejściu do szkoły, w klasach lekcyjnych, szatniach, salach wf
oraz przed wejściem na teren stołówki/jadalni podajniki z płynem
dezynfekującym oraz instrukcję informującą o sposobie jego zastosowania,
a w toaletach plakaty z instrukcją mycia rąk;
4) wyznacza i wyposaża pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono
objawy chorobowe w maseczki, rękawiczki, przyłbicę i fartuch oraz płyn do
dezynfekcji rąk;
5) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;
6) zapewnia, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek,
przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
7) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w szkole,
wspomagają go w tym zakresie wicedyrektorzy;
8) kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie lub innym
wskazanym kanałem komunikacji w przypadku stwierdzenia podejrzenia
choroby u ich dziecka, wspomagają go w tym zakresie wicedyrektorzy lub
upoważnione przez dyrektora osoby;
9) zaznajamia pracowników /informacja przesyłana za pomocą poczty
elektronicznej, e-dziennika, umieszczona na stronie internetowej szkoły/ z
procedurami opracowanymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID–19;
10)informuje organ prowadzący i powiatowego inspektora sanitarnego
o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
11)w przypadku zaistnienia zagrożenia zakażeniem występuje o pozytywną
opinię do powiatowego inspektora sanitarnego oraz o zgodę organu
prowadzącego na zawieszenie zajęć;
12)podejmuje decyzję o przejściu szkoły na pracę w systemie zdalnym zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
13)współpracuje ze służbami sanitarnymi;
14)instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia, wspomaga go pracownik BHP;
15)informuje rodziców i uczniów o obowiązujących w szkole procedurach
opracowanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID–19.

2. Pracownicy szkoły:
1) pracownicy administracji mogą na polecenie dyrektora pracować zdalnie,
2) pracownicy pracują zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i zakresem
czynności;
3) wszyscy pracownicy szkoły :
a) przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce,
b) zobowiązani są do samoobserwacji. W przypadku stwierdzenia
podwyższonej temperatury u pracownika – powinien on zostać w domu
i zasięgnąć porady medycznej;
c) w sytuacji pogorszenia samopoczucia pracownik pełniący obowiązki
służbowe postępuje zgodnie z procedurą go dotyczącą,
d) zobowiązani są do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej,
e) wyznaczony pracownik szkoły pełniący dyżur przy wejściu głównym do
szkoły odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru osób wchodzących oraz
rejestru spotkań rodziców z nauczycielami, które zostały wcześniej
umówione.

3. Osoby sprzątające myją i/ lub dezynfekują:
1. klasy lekcyjne, a w nich powierzchnie płaskie (poręcze krzeseł, siedziska
i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele)
i wskazane pomoce dydaktyczne, ciągi komunikacyjne, szatnie raz dziennie
na koniec dnia lub częściej w razie potrzeby;
2. podłogę w sali gimnastycznej, wskazany sprzęt sportowy na koniec dnia;
jeżeli zaistnieje taka potrzeba podłoga na salach gimnastycznych będzie
myta w ciągu dnia wodą z detergentem;
3. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, również dokonują ich
dezynfekcji w ciągu dnia raz dziennie a w razie potrzeby częściej;
4. drzwi wejściowe do szkoły, szafki w szatni (powierzchnie płaskie) raz
dziennie lub częściej w razie potrzeby,
5. pomieszczenia sanitarne (kurki przy kranach, toalety), również dokonują ich
dezynfekcji raz dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz
w razie potrzeby (poświadczenie w karcie monitoringu czystości, wzór karty
monitoringu stanowi załącznik nr 3);
6. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie
narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów oraz wietrzą
korytarze szkolne; dbają o uzupełnienie środka dezynfekcyjnego, mydła w
łazience,
7. wymieniają worki w koszach na śmieci, opróżniają kosze i dezynfekuję je;
8. myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem,
myciem, itd.;
9. pracują w rękawiczkach;
10. przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń
producenta znajdującego się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

11. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy
i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych,
odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

4. Nauczyciele:
1) sprawdzają w salach warunki do prowadzenia zajęć i zapewniają
odpowiednie warunki do prowadzenia lekcji, dbają o dostępność środka do
dezynfekcji w klasie i zgłaszają pracownikowi szkoły jego brak celem
uzupełnienia;
2) z największą troską dbają o szeroko rozumiane bezpieczeństwo uczniów,
szczególnie w czasie zorganizowanych przez nich przerw szkolnych,
pełnienia dyżurów; /w czasie przerw międzylekcyjnych na korytarzu ,
zakrywają usta i nos /maseczki, przyłbice,/;
3) wychowawcy klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązani są do
przedstawienia i omówienia szczegółowych zasad bezpieczeństwa
funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, /uczniowie fakt
zapoznania się z procedurami potwierdzają na piśmie/.
4) dbają o to, by dzieci regularnie myły i/lub dezynfekowały ręce, w tym po
skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza, po powrocie z przerwy, właściwie ochraniały siebie i innych
podczas kaszlu i kichania, unikały dotykania oczu, nosa i ust;
5) prowadzą zajęcia wychowania fizycznego - gimnastykę/ zajęcia ruchowe/
przy otwartych oknach oraz dopóki pogoda na to pozwala zajęcia prowadzą
na świeżym powietrzu;
6) dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
7) zachowują w kontaktach między sobą odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m;
8) egzekwują zakaz przynoszenia zabawek i przedmiotów nie związanych
z zajęciami w danym dniu. W przypadku gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł
do szkoły przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w
czasie zajęć (nie dotyczy uczniów ze spe oraz z niepełnosprawnościami),
nauczyciel przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów
(zbędnych w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania
przedmiotu do tornistra/plecaka oraz nie wyciągania ich do czasu
zakończenia zajęć w szkole przez ucznia;
9) uczeń korzysta z własnych podręczników, zeszytów i wszelkich pomocy;
10) dbają by uczniowie nie wymieniali się wyżej wymienionymi
przedmiotami;
11) kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów, innego kanału
informacyjnego w sprawach dotyczących szczególnie bezpieczeństwa ich
dzieci. Telefony komórkowe pracowników powinny być zabezpieczone
przed dostępem dzieci;
12) dbają, by w salach lekcyjnych nie znajdowały się przedmioty, których nie
można zdezynfekować, jeżeli takie są skutecznie je usuwają;

13) dokonują pomiaru temperatury ciała ucznia, jeżeli uczeń wykazuje oznaki
chorobowe mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, postępują
zgodnie z procedurą, gdyby pomiar temperatury ciała to potwierdził;
14) w sytuacji konieczności odbycia indywidualnej rozmowy z rodzicem należy
ustalić jej termin, a następnie zgłosić ten fakt w sekretariacie szkolnym
podając: nazwisko rodzica, klasę do której uczęszcza jego dziecko, do kogo
rodzic się będzie udawał, dzień i czas spotkania celem zarejestrowania
spotkania (załącznik nr 4), pracownik sekretariatu informuje o tym fakcie
pracownika obsługi pełniącego dyżur przy wejściu głównym;
15) nauczyciele mogą pracować zdalnie, jeżeli szkoła przejdzie na inny niż
stacjonarny tryb pracy, sposób świadczenia pracy określa dyrektor.

4.Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do:
1) przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów
chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną lub objawów typowo
przeziębieniowych (katar, ból głowy, mięśni, gardła zapalenie spojówek,
ogólne osłabienie);
2) udzielania rzetelnej informacji udokumentowanej na piśmie w formie
oświadczenia (załącznik nr 1), w tym o braku kontaktu z osobami chorymi
na COVID 19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa
obowiązującymi w szkole oraz zgody na pomiar temperatury (załącznik
nr 2);
3) ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka
ze szkoły, przemyślenia długości przebywania dzieci pod opieką nauczycieli
na świetlicy szkolnej i podjęcia właściwej decyzji;
4) stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły;
udzielania rzetelnej informacji o zmianach w stanie zdrowia dziecka oraz
kwarantannie lub izolacji członków rodziny mieszkających we wspólnym
gospodarstwie domowym z dzieckiem;
5) udzielenia informacji o dwóch sposobach komunikacji tj. aktualnego numeru
telefonu i np. adresu email, co pozwoli szkole na szybką komunikację
z rodzicami. W sytuacji braku takiej informacji rodzic ponosi
odpowiedzialność za brak możliwości przekazania mu wiadomości o stanie
zdrowia jego dziecka, jeżeli sytuacja tego będzie wymagała;
6) wskazania nauczycielowi wychowawcy i nauczycielom świetlicy szkolnej
godzin odbioru dziecka i bezwzględnego przestrzegania ich;
7) przestrzegania, by uczeń nie przebywał na terenie szkoły poza godzinami
wynikającymi z jego tygodniowego planu lekcji i zadeklarowanych godzin
pobytu na świetlicy szkolnej;
8) odebrania dziecka ze szkoły bez zbędnej zwłoki w sytuacji zgłoszenia
niepokojącymi objawami chorobowymi;
9) przestrzegania wszystkich zapisów wynikających z karty zapisu ucznia do
świetlicy szkolnej;

10) do kontaktu z nauczycielami za pośrednictwem telefonu, e-dziennika, maila.
Kontakt osobisty jest możliwy z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego po
ustaleniu terminu z nauczycielem i po zgłoszeniu się w wyznaczonym
czasie w szkole i po weryfikacji przez pracownika szkoły,
11) do przekazania zasad zawartych w dokumencie wszystkim osobom
upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. Rodzice muszę liczyć się
z wydłużonym czasem przypadającym na oddanie dziecka do szkoły,
a szczególnie odebranie dziecka ze szkoły ze względu na wprowadzone
procedury. Rodzice muszą liczyć się z oczekiwaniem na wejście do szkoły
w przypadku potrzeby załatwienia sprawy, jeżeli przy wejściu głównym nie
ma pracownika, który ze względu na wprowadzone procedury ma
przydzielone dodatkowe zadania.
§3
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły
Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/
opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą
RODO.
I.

Przyprowadzanie dziecka do szkoły
1. Do szkoły rodzic przyprowadza do oddziału przedszkolnego i klas I-III
wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel,
wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka itp.
2. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.
3. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
4. Do szkoły dziecko może być przyprowadzane i odprowadzane tylko przez
jednego opiekuna.
5. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki
przez rodzica, zauważy, że ma ono objaw chorobowe sugerujace chorobę
zakaźną, może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.
6. Rodzic lub osoba przyprowadzająca dziecko do oddziału przedszkolnego
o wyznaczonej godzinie przez domofon podaje imię i nazwisko dziecka
i oczekuje w „strefie rodzica” na pracownika szkoły, który odbiera dziecko,
pomaga mu przebrać się w szatni i zaprowadza go do sali zajęć.
7. Rodzic lub osoba przyprowadzająca dziecko z klasy I może wejść na teren
placówki, jedynie do miejsca wyznaczonego, czyli „strefy rodzica” - części
korytarza przy wejściu głównym i szatni, w uzasadnionych przypadkach.
8. Rodzice uczniów klas I przekazują swoje dziecko pod opiekę nauczycielowi

oczekującemu na uczniów swojej klasy w szatni przy boksach. Po przebraniu
się
uczniowie
wraz
z
nauczycielem
udają
się
do
sali.
Na uczniów kl. II – VIII nauczyciele oczekują przy wejściu do sali.
9. Podczas przebywania w szatni uczniowie mają założone maseczki, które
zdejmują /zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania po
wejściu do sali/, a następnie utylizują w bezpieczny sposób /maseczki
jednorazowe/, a wielokrotnego użytku chowają do plecaka/tornistra zgodnie z
Wykonują czynności higieniczne (mycia i/lub dezynfekcji rąk).
10. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach świetlicowych rodzice powinni
przyprowadzać do szkoły nie wcześniej niż 15 - 10 min przed rozpoczęciem
zajęć.
11. Rodzice przyprowadzający dzieci na zajęcia świetlicowe informują domofonem
nauczyciela świetlicy lub pracownika szkoły, który odbiera dziecko i pomaga
mu przebrać się w szatni i zaprowadza na zajęcia świetlicowe.
12. Uczniowie od kl. II - III schodzą sami do szatni, przebierają się i samodzielnie
udają się do sali lekcyjnej lub na świetlicę, w której czeka na nich nauczyciel.
13. Uczniowie kl. IV-VIII korzystają samodzielnie z szatni i udają się pod salę,
w której mają lekcje.
14. Nad bezpieczeństwem uczniów klas II – VIII czuwają nauczyciel dyżurujący
i pracownik obsługi.
15. Uczniowie obowiązkowo pozostawiają w szatni wierzchnie odzienie,
obowiązkowo przebierają buty. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-II
przebrane buty pozostawiają w szatni w workach/siatkach, uczniowie kl. III-VIII
w indywidualnych szafkach.
16. Dzieci i uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach.
Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
17. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego
w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
18. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans
społeczny dwóch metrów.
19. Rodzic/opiekun odprowadzający dziecko oraz uczniowie przychodzą
w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest
również do posiadania rękawiczek jednorazowych.
20. Rodzice i uczniowie/ dzieci przy wejściu do szkoły są zobowiązani skorzystć
z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy
wejściu głównym do placówki.

21. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów. / nie
dotyczy uczniów ze spe oraz z niepełnosprawnościami/.
22. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się
pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich
pożyczać.
23. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
24. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach
placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
25. Rodzic/opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma
obowiązek założyć maseczkę na usta i nos
oraz rękawiczki lub
zdezynfekować ręce przed wejściem.
26. Rodzice/opiekunowie nie mogą odprowadzać dzieci do sal lekcyjnych.
27. Rodzice opiekunowie nie mogą gromadzić się na terenie szkoły.
28. Osoby chcące załatwić sprawę podają powód wizyty. Pracownik szkoły
schodzi do petenta i jeżeli jest to możliwe załatwia sprawę na hollu na parterze
w wyznaczonym do tego miejscu. Jeżeli sprawa wymaga wejścia na teren
szkoły petent musi przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.
29. Wszystkie wejścia do szkoły osób trzecich są rejestrowane w Księdze gości.
30. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin przyprowadzania dzieci do
szkoły, a uczniowie do przestrzegania godzin przychodzenia do szkoły.
II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.
1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę
zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego
obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły lub poprzez domofon
i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz
szkoły lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny
i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na
odbiór dziecka.
3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do
wyjścia i odprowadza je do rodzica/opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed
opuszczeniem sali myje ręce.
4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza
do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

Rodzice nie wchodzą na plac zabaw.
5. Niezbędne informacje dotyczące
upoważniony pracownik placówki.

dziecka

może

przekazać

rodzicowi

6. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do
wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły (z wyjątkiem uczniów, których
rodzice zadeklarowali odbieranie dziecka ze szkoły). Zaleca się, aby po
skończonych zajęciach uczniowie nie gromadzili się wokół terenu szkoły.
7. Uczeń/dziecko podczas przebierania się w szatni ma założoną maseczkę na
nos i usta.
8. Rodziców prosi się o ograniczenie osób upoważnionych do przyprowadzania
i odbierania dziecka ze szkoły, przemyślenie długości przebywania dzieci pod
opieką nauczycieli na świetlicy szkolnej i podjęcia właściwej decyzji.

§4

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej
1. Uczniowie, jeżeli jest taka wola rodziców, mogą być zaopatrzeni w maseczki,
chusteczki dezynfekcyjne w oryginalnym opakowaniu, żel do dezynfekcji
w oryginalnym opakowaniu. Uczeń/dziecko nie może posiadać płynu do dezynfekcji.
2. Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy
i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają
bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach,
stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
3.
Jeśli
sala
zajęć
nie
odpowiada
warunkom
bezpieczeństwa,
nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły
celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić
prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w
trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z Sali i powiadomić
dyrektora.
4. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista
prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy
wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
5. Jedna grupa uczniów/dzieci powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali
lekcyjnej.

6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem,
szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po
powrocie ze świeżego powietrza.
7. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory
szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do
korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami
dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć
ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach.
Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik szkoły.
8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych
nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności
przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela/pracownika obsługi.
9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci,
prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
10. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje w konflikty między dziećmi,
jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.
11. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece
dzieciach.
12. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania dzieci/uczniów z regułami
warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły (np. w budynku, na placu
zabaw, na boisku szkolnym itd.) oraz do egzekwowania przestrzegania tychże reguł
przez uczniów. /uczniowie fakt zapoznania się z procedurami potwierdzają na
piśmie/.
13. Podczas wychodzenia grupy z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia
dzieciom ustawienia się (jeśli to możliwe: jeden za drugim) z zapewnieniem minimum
1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do
egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z Sali i z budynku szkoły, z
zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
14.Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny
między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5 m.
15.Przed wejściem do klasy uczniowie dezynfekują ręce.
16.Uczniowie kl. I – III odbywają lekcje w swojej sali, wyjątek może stanowić
przejście na zajęcia z informatyki i lekcji wf, czy etyki. Lekcje wf są organizowane na
świeżym powietrzu do czasu, na jaki pozwoli pogoda.
17.Uczniowie klas IV-VIII realizują lekcje w wyznaczonej sali, której nie zmieniają
z wyjątkiem lekcji informatyki, wf i lekcji języków obcych prowadzonych w grupach,
etyki.

18.Uczniowie kl. I – VIII przerwy /z zachowaniem reżimu sanitarnego/ spędzają
pod opieką nauczyciela w klasie, na świeżym powietrzu bądź na korytarzu –
zgodnie z harmonogramem.
2. W czasie przerw sale są wietrzone, a jeżeli zajdzie taka potrzeba w czasie lekcji.
Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy
stolikach w stałych miejscach określonych podpisanym krzesełkiem.
3. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do
w wyznaczone miejsce (np. pudełka) i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka
w szkole.
4. Uczniowie przynoszą do szkoły własne picie i śniadanie najlepiej w
biodegradowalnych opakowaniach. Szkoła zapewnia dostęp do wody pitnej
/dystrybutory znajdują się w wyznaczonych miejscach i obsługiwane są tylko przez
pracownika placówki/.
5. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu.
Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych
w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i
pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.
6. Uczniowie klas I – VIII przebywają na przerwach w miejscach określonych
w harmonogramie dyżurów. Podczas spędzania przerw na korytarzach zaleca się,
aby uczniowie mieli założone maseczki zasłaniające usta i nos.
7. Lekcje wf w kl. IV-VIII odbywają się na świeżym powietrzu. Do czasu na jaki
pozwoli pogoda. Bezwzględnie należy ograniczyć gry kontaktowe.
8. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci we właściwy strój sportowy niezbędny
do bezpiecznego udziału w zajęciach wf na hali sportowej i świeżym powietrzu.
9. W szatni wf nie mogą spotykać się grupy kończące i zaczynające lekcje.
Nauczyciele oraz pracownik obsługi sprowadzający uczniów do szatni po
skończonych zajęciach, czuwają nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
10. Nauczyciele wf są zobowiązani codziennie do przygotowania sprzętu sportowego,
który należy zdezynfekować, co wykonywane jest na koniec każdego dnia.
11. Nauczyciele oraz pracownicy nie
medycznych ani podawać lekarstw.

mogą

wykonywać

żadnych

zabiegów

12. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np.
gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum
2 metrów odległości od innych osób i postępować zgodnie z procedurami.

Zasady ogólne

1. Personel administracyjno – obsługowy szkoły stara się ograniczyć kontakty
z uczniami i nauczycielami, chyba, że jest to koniczne ze względu na wykonywany
zakres obowiązków.
2. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie zachowują dystans społeczny między
sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 m. Pracownicy, jeśli
odległość między nimi jest mniejsza mają obowiązek zasłonić usta i nos maską lub
częścią garderoby.
3. Przy kontakcie z dzieckiem należy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa
polegające na założeniu maseczki oraz rękawiczek, jeżeli konieczna jest
interwencja bezpośrednia (pierwsza pomoc, pomiar temperatury).
4. Jeżeli nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem odizolowanym postępuje zgodnie
z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.
5. Pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS
z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie
z zaleceniami producenta.
6.

Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach, klawiatur, włączników, dezynfekcji toalet.
8. W pomieszczeniach sanitarnych umieszczone są instrukcje mycia rąk, a na
korytarzach instrukcje zdejmowania maseczki, które w przypadku jej użycia należy
wyrzucić do specjalnie przygotowanych koszy.

§5
Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne
1. Szkoła w okresie COVID – 19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren
szkoły. Dyrektor może zmienić decyzję w zależności od poziomu zakażeń

występujących
okoliczności.

na

terenie

funkcjonowania

placówki

i

wyjątkowych

2. Uczniowie klas młodszych i dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczący
w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, będą korzystają z placu zabaw
i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel
przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na
świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy
korzystania z boiska i placu zabaw.
4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów
sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe
proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5
metra.
5. W szatni szkolnej uczniowie/ dzieci muszą mieć założone maseczki,
przebierają się w odpowiedniej odległości od siebie z zachowaniem dystansu
społecznego 1,5 metra. W szatni mogą przebywać jednocześnie 2
grupy/klasy.
6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór,
nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym
przez nauczyciela miejscu.
7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia
dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego
odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu
uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły
i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.
8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są
dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym
pobycie i zajęciach grupy uczniów (na koniec dnia lub częściej). Czyszczenia
i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów
może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach
dezynfekcji.

§6
Procedura pobytu grupy w ogrodzie/ na placu zabaw
W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego
placu zabaw i boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:
1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów/osób
upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
2. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.
3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie
zabawy i gier sportowych
4. Między wyznaczonymi strefami zabaw dla poszczególnych grup musi być
zachowana odległość między dziećmi minimum 1,5 metra.
5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane
poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
6. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek
ochronnych.
7. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej
dla niej strefie.
8. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały
się ze sobą.
9. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie
tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie
zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
10. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do
użytku na zakończenie każdego dnia, w razie potrzeby częściej są
dezynfekowane.
11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy
zaistnieje konflikt między nimi.
12. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu
wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.
13. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla
nich środkiem – środkiem dezynfekcyjnym i mydłem bakteriobójczym.

§7
Organizacja pracy świetlicy

1. Uczniowie korzystają ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, których rodzice złożą kartę zapisu do
świetlicy szkolnej. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga
pracujących rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko.
4. Uczniowie przebywają w świetlicy w grupach, w których dopuszcza się skład
uczniów z różnych klas.
5. W związku z organizacją pracy świetlicy dopuszcza się przebywanie dzieci
w różnych salach, pod opieką różnych nauczycieli.
6. Odbiór dzieci ze świetlicy odbywa się zgodnie z wyżej omówioną procedurą
odbioru uczniów ze szkoły.
7. Zajęcia na świetlicy prowadzi się z zachowaniem bezpieczeństwa, które
opisane będą w regulaminie świetlicy.
8. Pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia mają być regularnie
wietrzone, a po zakończeniu pobytu grupy myte i dezynfekowane.
9. Jak najwięcej zajęć świetlicowych prowadzonych ma być na świeżym
powietrzu do czasu na jaki pozwoli pogoda.

§8
Organizacja pracy biblioteki
1. Harmonogram pracy biblioteki szkolnej będzie dostosowany do potrzeb
i możliwości szkoły, będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
2. Zostanie wyznacza strefa dostępna tylko dla pracowników biblioteki –
zapewniająca zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem
a użytkownikiem.
3. Nauczyciele bibliotekarze w uzgodnieniu z dyrektorem określają liczbę osób
mogących jednocześnie wypożyczać/ oddawać książki.
4. Korzystanie z kącików dla dzieci i czytelni będzie się odbywać się wg zasad
określonych w regulaminie biblioteki.
5. Zaleca się jak częste wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek,
blatów, włączników światła, i innych powierzchni lub elementów wyposażenia
często używanych co najmniej raz dziennie.

6. Po przyjęciu książek od czytelników należy każdorazowo zdezynfekować
ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do pudła, torby, na
wydzieloną do tego celu półkę, oznaczoną datą zwrotu, odizolowaną od
innych egzemplarzy.

§9
Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz
stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów
higienicznych
1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych
u ucznia nauczyciel zgłasza ten fakt pracownikowi obsługi lub pomocy
nauczyciela.
2. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym
przez dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane
ponownej dezynfekcji.
3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się
wyłącznie dwie osoby, czyli dziecko i pracownik szkoły
4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel
powinien być ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej.
5. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do
zmiany środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć
i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według
instrukcji wywieszonych w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu
mydła dezynfekującego i wytrzeć w jednorazowy ręcznik papierowy.

§10
Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia
wirusem Covid-19
1. Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka/ ucznia jeden z objawów (gorączka,
kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa
z filtrem FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym
miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową,
przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę,
która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
4. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba powiadamia rodziców, nakazuje
niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją
SANEPID.
5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do
chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
6. Nauczyciel otwiera okno.
7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko,
obserwowane objawy), która wyposażona jest w maskę jednorazową
z filtrem FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe, przyłbicę, fartuch).
8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą
wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły
zdezynfekowały, prawidłowo zdejmuje strój ochronny, dezynfekuje ręce.

ręce

10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana
i dokładnie wietrzona.
11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom
zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
12. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie
przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów
epidemiologicznych.
13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19. W przypadku uzyskania
informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem
COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce,
Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z
powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek,
instrukcji do dalszego postępowania.

14. Wskazany przez Dyrektora pracownik /sekretarz szkoły/ prowadzi Rejestr
uczniów i pracowników; zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg
oddechowych. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na
podstawie zgłoszonych przypadków chorobowych. Po 14 dniach od
identyfikacji objawów chorobowych dane osobowe, osoba prowadząca rejestr
wymazuje z tabeli rejestru.

.

§11
Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia
wirusem Covid-19 u pracownika
1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa,
rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do
innych osób.
3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę,
która przejmie obowiązki pracownika.
4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom
instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały
ręce.
5. Otwiera okno.
6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki
z objawami chorobowymi (kaszel, duszność, gorączka).

pracownika

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą
wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój
ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki
z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów
epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

§12
Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku
zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie,
mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.
W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć
maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min.
1,5 metra.
2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego
zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny/opiekun dezynfekuje ręce
płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu głównym
do szkoły, zgłasza pracownikowi obsługi spotkanie z nauczycielem podając
swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Dokonuje wpisu danych
w Księdze wejść do szkoły.
4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/opiekuna, który
zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub
funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez
dziennik Librus lub pocztę służbową.
6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem
lub wicedyrektorem - tel. 12 270 50 40 lub drogą mailową, dziennik Librus, lub
bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
7. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo –
wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują
się w sprawach pilnych dyrektorem, wicedyrektorem szkoły lub kierownikiem
świetlicy pod numerem telefonu 12 270 50 40.
8. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z kancelarią szkoły: tel.
12 270 50 40.
9. W przypadku funkcjonowania placówki w trybie stacjonarnym (wariant A)
dopuszcza się możliwość organizacji spotkań z rodzicami z zachowaniem
rotacji i zasad bezpieczeństwa.
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§13
Procedura wydawania i spożywania posiłków
1. Przed przystąpieniem do wydawania z wydawalni posiłków dla uczniów/dzieci,
pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji
środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje
środki
ochrony
osobistej
w
postaci
rękawiczek
jednorazowych
i maseczki/przyłbicy zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki
i rękawic jednorazowych.
2. Uczniowie/dzieci spożywają posiłki w stołówce/jadalni szkolnej, /dopuszcza się
spożywanie posiłków w wyznaczonych salach lekcyjnych/ przy stołach
z zachowaniem dystansu społecznego.
3. Uczniowie siedzą po przeciwnych stronach stołu.
4. Pracownik wydaje obiad uczniom w pojemnikach jednorazowych lub
naczyniach wielokrotnego użytku; wykłada je na zdezynfekowane miejsce
spożywania posiłku przez ucznia.
5. Po zakończeniu jedzenia, uczeń wyrzuca jednorazowy pojemnik i sztućce do
przeznaczonych to tego celu pojemników lub naczynia wielokrotnego użytku
odstawia w wyznaczone miejsce, które zabiera pracownik stołówki.
6. Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje
i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed
wydaniem posiłku kolejnej grupie uczniów.
7. Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony
osobistej zgodnie z obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania
maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi procedurę higienicznego
mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
8. Uczniowie spożywają posiłki zgodnie z ustalonym harmonogramem
wydawania posiłków, pod opieką nauczyciela grupy lub pracownika obsługi.
9. Na stołówce/jadalni mogą przebywać jedna klasa/grupa uczniów, w liczbie
odpowiadającej ilości miejsc z zachowaniem reżimu sanitarnego.
10. Uczniowie/dzieci podczas pobytu w szkole spożywają śniadanie/podwieczorek
wyłącznie w Sali lekcyjnej lub na jadalni szkolnej pod opieką nauczyciela
grupy lub pracownika obsługi.

I.

Pracownicy kuchni

1. Wszyscy pracownicy kuchni posiadają wymagane badania profilaktyczne.
Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi/uczniami ani personelem
mającym kontakt z dziećmi/uczniami.
2. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły pracownicy kuchni
wykonują pomiar temperatury ciała i jeżeli temperatura nie jest wyższa niż
37,5 stopni Celsjusza dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji i wchodzą na
teren placówki. Pomiar temperatury ciała jest odnotowywany w Karcie kontroli
pomiaru temperatury.

3. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy kuchni zakładają ubrania ochronne
/fartuchy z długim rękawem/.
4. Pracownicy kuchni przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas
przygotowywania posiłków:
a) używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek
ochronnych/przyłbic ochronnych,
b) myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe,
c) posiłki przygotowują na stanowiskach w kuchni z zachowaniem, o ile jest to
możliwe, minimum 1,5 m odległości między stanowiskami,
d) przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla
dzieci w wieku szkolnym,
e) przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany
w instrukcji HACCP i sanepidu.
5. Pracownicy kuchni wydający posiłki z kuchni ponoszą odpowiedzialność za to,
by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
6. Wydawane posiłki są poporcjowane.
7. Pracownicy kuchni ustawiają talerze na wózkach do przewożenia posiłków.
8. Wózki do przewożenia posiłków dla uczniów przejmuje nauczyciel.
9. Przed wydaniem posiłków pracownicy kuchni sprawdzają stan naczyń,
w których wydają posiłki. Naczynia te są wcześniej wyparzone w zmywarce
w temperaturze min. 60ºC z dodatkiem detergentu.
10. Powierzchnie blatów, poręczy, wózki do przewożenia posiłków oraz posadzki
w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed/po
wydaniu posiłku dla uczniów.
11. Na posiłki wydawane prze kuchnię składają się:
a) śniadania,
b) obiady,
c) podwieczorki.
12. Pracownicy kuchni wydają posiłki w ustalonych godzinach:
a) śniadanie 8:30,
b) obiad od 11:45 / w wyznaczonych grupach/
c) podwieczorek 14:00
II. Dezynfekcja miejsc spożywania posiłków na czas epidemii COVID-19
1. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem
dezynfekcyjnym przez pracownika obsługi wskazanego przez dyrektora
zgodnie z instrukcją. Dotyczy to w szczególności blatów stołów, miejsca
wydawalni posiłku i krzesełek. Odnotowuje ten fakt w karcie kontroli
dezynfekcji, karta kontroli dezynfekcji stanowi załącznik nr 1. 1. Pracownik
dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze środków ochrony
osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
2. Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca
dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk
i dezynfekcji odpowiednim środkiem.

3. Zużyte i zdjęte środki ochrony osobistej (maseczki i rękawiczki) oraz ściereczki
jednorazowe pracownik wrzuca do przeznaczonego pojemnika zamykanego
znajdującego się w pomieszczeniu wyznaczonym.

§14
Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych
Dezynfekcja zabawek stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku
oraz zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja
polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie drobnoustrojów oraz ich
przetrwalników. W przypadku szkół i przedszkoli dezynfekowanie zabawek oznacza
przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.
W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID – 19 zarządza się podwójny
zakres dezynfekcji: w czasie wyjścia dzieci z sali oraz po każdym dniu zabawy
dziecka zabawkami przez niego użytymi.
W czasie epidemii zabawki są dezynfekowana po użyciu przez dziecko
odłożonych do indywidualnego pojemnika zabawek. Zabawki z pojemnika są
dezynfekowane
i odkładane na 48 - godzinną kwarantannę zanim powrócą na półkę do
ponownego użycia.
Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:
Etap 1: mycie, czyszczenie, pranie
1. Każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię zabawki należy
przemyć ciepłą wodą z dodatkiem szarego mydła. Pozwala to usunąć brud
i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu każdej zabawki należy dokładnie wypłukać
gąbkę.
2. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej
szczoteczki należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate
powierzchnie.
3. Niektóre zabawki można myć w zmywarce — zabawki twarde, niewielkich
rozmiarów można również myć w zmywarce do naczyń.
4. Zabawki pluszowe należy regularnie prać — w przypadku maskotek i innych
zabawek wykonanych z tkanin konieczne jest pranie, tylko w ten sposób
możliwe będzie pozbycie się niebezpiecznych dla zdrowia roztoczy.
Mycie i czyszczenie zabawek nie gwarantuje zniszczenia wirusów, grzybów czy
prątków. Dlatego drugim, niezbędnym etapem, jest dezynfekcja zabawek za pomocą
specjalnych preparatów.

Etap 2: dezynfekcja

-

1. Przed dezynfekcją każda zabawka powinna zostać umyta — dezynfekcja
jest drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem
bezpieczeństwa higienicznego zabawek, dlatego przeprowadzenie jej bez
wcześniejszego umycia lub wyprania przedmiotów będzie bezcelowe.
2. Zabawki powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem
nietoksycznym dla dzieci:
środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100,
dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem.
3. Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta
— skrócenie czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu,
natomiast jego wydłużenie może mieć szkodliwy wpływ na przedmiot.
4. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji zabawki dobrze jest suszyć na
wolnym powietrzu.

Sposoby czyszczenia i dezynfekcji poszczególnych zabawek
Zabawki plastikowe, metalowe, drewniane
Najłatwiejszą w utrzymaniu czystości grupą zabawek są te wykonane z plastiku,
metalu lub drewna, w szczególności, jeżeli są to przedmioty dużych rozmiarów.
Należy czyścić je za pomocą ciepłej wody z mydłem. Po myciu upewnić się, że
zabawka została dokładnie wytarta i wysuszona. Następnie każdy przedmiot
przecieramy ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym.
Procedura mycia i dezynfekcji zabawek
Zabawki materiałowe
Zabawki wykonane z wszelkiego rodzaju puszystych materiałów oraz zabawki
wypchane są określane jako zabawki miękkie. Najłatwiejszym sposobem
czyszczenia jest wypranie w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła do prania. Rzeczy,
których nie można zanurzyć w wodzie, należy czyścić w taki sposób, w jaki
czyszczone są dywany lub tapicerki. W celu przeprowadzenia dezynfekcji do prania
należy użyć proszku lub płynu o właściwościach dezynfekujących, a w odniesieniu do
zabawek pranych bez pełnego zamoczenia - specjalnego preparatu w sprayu do
dezynfekcji zabawek. Przed udostępnieniem dzieciom przedmioty muszą zostać
dokładnie wysuszone.
W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają
usunięte i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze
względu na brak możliwości skutecznej dezynfekcji.

Zabawki elektroniczne
Zabawki elektroniczne nie mogą być czyszczone z użyciem dużej ilości wody. Ich
mycie
i czyszczenie polega na dokładnym przetarciu gąbką nasączoną wodą z dodatkiem
szarego mydła. Następnie zabawkę należy dokładnie wytrzeć ściereczką nasączoną
środkiem dezynfekującym - może być to ten sam środek, którego używa się do
dezynfekowania zabawek drewnianych i plastikowych. Podobnie, jak w przypadku
wcześniej opisanych zabawek - przedmioty należy dokładnie wysuszyć przed
udostępnieniem dzieciom.
Zabawki i instrumenty muzyczne (flet, trąbka, gwizdek)
Instrumenty należy myć w wodzie z dodatkiem szarego mydła, można także na
chwilę zanurzyć je we wrzątku. Następnie każda część powinna zostać poddana
dezynfekcji przeznaczonym do tego celu preparatem. Instrumenty muzyczne
z ustnikami trzeba dezynfekować po każdym użyciu.
W czasie epidemii COVID 19 nie używa się instrumentów z ustnikami – są
usunięte.
Plastelina, ciastolina, narzędzia do wycinania
Wszelkie narzędzia służące do przycinania ciastoliny i plasteliny należy myć
i dezynfekować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zabawek plastikowych.
Narzędzia te mogą być myte w zmywarce do naczyń (jeżeli nie posiadają
drewnianych elementów). Po umyciu każdy przedmiot przecieramy ścierką
nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekującym. Po upływie czasu wskazanego
przez producenta zabawkę należy opłukać wodą w celu pozbycia się nieprzyjemnego
zapachu użytego środka dezynfekującego.
Plastelinę oraz ciastolinę wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta.
Kredki
Ze względu na charakterystyczny surowiec, z którego wykonane są kredki - nie
zaleca się mycia ich z użyciem wody. Kredki, z których korzysta więcej niż jedno
dziecko, w celu dezynfekcji przecierać chusteczką nasączoną preparatem
dezynfekującym.
Książki
Rutynowe czyszczenie książek powinno polegać na wycieraniu z kurzu suchą
ściereczką. Widoczne zabrudzenia okładek przecierać lekko zwilżoną chusteczką.
W celu dezynfekcji przetrzeć okładkę książki chusteczką nasączoną odpowiednim
preparatem, a następnie wytrzeć do sucha.
W czasie epidemii COVID 19 nie używa się książek, puzzli, kredek i materiałów
plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek

indywidualnych trzymanych w indywidualnych szafkach lub pudełkach.
Nowe zabawki
Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana.
Mycie na ogół można ograniczyć do przetarcia ściereczką nasączoną wodą
z mydłem, do dezynfekcji zaś wystarczy przetarcie chusteczką z preparatem
dezynfekujący Maskotki i inne przedmioty wykonane z materiału należy spryskać
preparatem w sprayu.
Wybór preparatów do mycia i dezynfekcji
Do mycia i czyszczenia zabawek w pierwszym etapie wystarczy ciepła woda oraz
szare mydło - również w przypadku maskotek i innych przedmiotów wykonanych
z tkanin.
Natomiast drugi etap - dezynfekcja, wymaga większej uwagi.
Zaleca kierowanie się następującymi wskazówkami:
1) preparat powinien być bezwonny,
2) preparat nie może podrażniać skóry,
3) preparat nie powinien wymagać spłukiwania,
4) preparat nie może niszczyć dezynfekowanej powierzchni,
5) preparat powinien posiadać oznaczenie producenta „przeznaczony do

zabawek” albo „nieszkodliwy dla dzieci”.

§15
Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki
zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
i rozprzestrzeniania się koronawirusa

1. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania
zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez
niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):
1) Odpady wrzucane są do odpowiednich pojemników.
2) Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe
powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są
do
pojemnika/worka
na
odpady
zmieszane.

§16
Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki,
innych

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce.
2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej
potrzeby.
3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel lub pracownik obsługi dokonuje
dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru
jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego.
4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
5. Po zakończonych zajęciach, uczniowie dezynfekują ręce.

§17

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć dodatkowych.

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce.
2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie
chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy
wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.
4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
5. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce.

Przepisy końcowe
1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w
niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby
wykonujące prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy
lub zadań, które wykonuje.

2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r.
do czasu ich odwołania.

Załącznik nr 1
Oświadczenie
Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnego ucznia/ dziecka
……………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia/dziecka)
Zapoznałam/em się i akceptuję Procedurę bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii
COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach
Górnych, nowe zasady higieny. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego
dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w szkole i innych dzieci w szkole COVID-19.

1. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na
kwarantannę wszystkie dzieci wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również ich
rodziny.
2. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym
samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
3. W czasie pobytu dziecka w szkole, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru,
kaszlu, gorączki, duszności, objawów z przewodu pokarmowego (biegunka,
nudności, wymioty), przekrwienia błony śluzowej nosa, krwioplucia, utraty
smaku i węchu bólu mięśni, gardła, ogólnego zmęczenia, zapalenia spojówek.
4. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: objawy
wymienione w punkcie 3, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły
z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
5. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani
przedmiotów z zewnątrz.
6. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy
chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu lub innego
źródła kontaktu przekazanego szkole od pracowników szkoły, odebrania
dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia
do izolacji.
7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię
dyrektora.

8. Zapoznałem/łam się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora, w tym
informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami
telefonów wywieszonymi na terenie szkoły dostępnymi dla Rodziców.

Numery telefonów obojga rodziców/opiekunów do tzw. „szybkiego kontaktu”:
Imię i nazwisko rodzica

Nr telefonu

Inne źródło kontaktu
np. e-mail

1.
2.
……………………………………………..
……………………………………………..

podpisy obojga rodziców

Załącznik nr 2
Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody ٭na czas trwania stanu pandemii, w związku
z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego dziecka
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

W przypadku wystąpienia u niego objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych (np. kaszel, duszności) lub w przypadku złego samopoczucia
sugerującego podwyższoną temperaturę ciała.
Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
i zapobiegawczych związanych z ogłoszonym stanem epidemii.
W przypadku temperatury ciała powyżej 37,2 stopnia Celsjusza może zostać ona
odnotowana w rejestrze objawów chorobowych niezbędnym szkole do prowadzenia
obserwacji pod katem sytuacji chorobowej.
Oświadczenie
Oświadczam,
obowiązku:

że

zostałem poinformowany/

poinformowana przez szkołę

o

 przyprowadzania lub wysyłania do szkoły dziecka zdrowego
 niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły, po uzyskaniu informacji
o zaobserwowaniu objawów chorobowych u mojego dziecka
 skontaktowania się z lekarzem i/lub Stacją SANEPID
 niezwłocznego poinformowania Dyrektora placówki o potwierdzonym
zakażeniu wirusem Covid-19.

………………………………………………………………….
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

