Wewnętrzna procedura
bezpieczeństwa na terenie Szkoły
PodstawowejweWrześciu.
Obowiązująca od dnia 17.01.2021

Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie
środków ochronnych: osłona ust i nosa).
3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodząc do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowują zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans 1,5 m,
c) opiekunowie stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk.
5. Rodzice obowiązkowo zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
6. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych).
7. W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia rodzice/
opiekunowie dziecka mają obowiązek pozostawienia aktualnych numerów telefonów.
8. Pomiar temperatury będzie odbywał się wyrywkowo lub w przypadku wystąpienia
objawów chorobowych termometrem bezdotykowym.
9. Uczeń z objawami chorobowymi (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel,
duszności) zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu.
Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
10. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do
minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
11. Klasy mają ustalony indywidualny plan dnia (lub tygodnia), uwzględniający
korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), ze stołówki szkolnej, zajęć na boisku.

12. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej
sali. Korzystanie z sal/gabinetów zgodnie z reżimem sanitarnym.
13.

W miarę możliwości do grupy/klasy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
15. Sprzęty szkolne i sportowe są czyszczone oraz dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować są usunięte.
16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce,.Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki
można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
17. Sale i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny
zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
19.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w
grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych,
które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
21. Pracownicy administracji i obsługi ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
22. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń,
zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - mycie i
dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
23. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach, (okres 2 dni
kwarantanny dla książek w bibliotece).
24.

Poidełka w szkole są wyłączone z użytkowania.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni
1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji epidemiologicznej,oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Opiekunowie pilnują, aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety.
3. Szkoła prowadzi monitoring w formie papierowej codziennych 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, klawiatur, włączników.
4. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję, są zobowiązani ściśle przestrzegać zaleceń
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
6. Pracownicy na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
7. Wietrzenie sal lekcyjnych, nie rzadziej, niż co godzinę.

Żywienie dzieci
1. Posiłki dostarczane przez firmę kateringową są przywożone w pojemnikach
zbiorczych, rozkładane w szkole na talerze.
2. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku umyte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temp. min. 60 stopni.
3. Korzystanie z posiłków odbywa się na stołówce, zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Po każdej grupie, która spożyła posiłek odbywa się czyszczenie
blatów stołów i poręczy krzeseł oraz wietrzenie pomieszczenia.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u
pracowników szkoły
1. Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych oraz
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
2. Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.
3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, stosuję się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
4. Dyrektor szkoły wyznacza pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w
przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
5. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa

go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania
w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
dyrektor szkoły kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania
przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym
przypadkiem.
9. Zostaje ustalone miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami
sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzone dodatkowe sprzątanie
zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostają
zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Załączniki – instrukcje
a) mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
b) dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
c) prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
e) wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

