Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 021-11/20

Procedura bezpieczeństwa w okresie
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Szkole Podstawowej nr 4
w Słopnicach.

Informacje wstępne
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4
w Słopnicach obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa:
1) w oddziale przedszkolnym/szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej a za zapewnienie
bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole, odpowiada dyrektor
szkoły;
2) liczba dzieci/uczniów uczestniczących w danych zajęciach może wynosić
maksymalnie 12 osób;
3) procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować
ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic musi wypełnić deklarację wraz
z oświadczeniem stanowiącą załącznik nr 2 (Podpisaną deklarację należy złożyć na
stoliku przy wejściu do szkoły);
4) zasady organizacji pracy będą ustalane przez dyrektora szkoły, zgodnie
z wytycznymi oraz zainteresowaniem rodziców;
5) każdy z pracowników szkoły ma obowiązek zapoznać się z obecną procedurą oraz
ma obowiązek do jej stosowania.
2. W organizacji pracy szkoły dyrektora wspiera Organ Prowadzący szkołę zgodnie
z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
§1
Organizacji pracy szkoły
1. Szkoła posiada indywidualne środki ochrony osobistej m.in.: jednorazowe rękawiczki,
maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem, które mogą być do
wykorzystania w razie potrzeby przez pracowników szkoły.
2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego możliwość wejścia do szkoły kontroluje
wyznaczony pracownik.
3. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (dotyczy to
wszystkich dorosłych) oraz w miejscu tym mierzona jest temperatura przez osobę
wyznaczoną przez dyrektora szkoły.
4. Tylko zdrowi pracownicy w tym nauczyciele przychodzą do szkoły.
5. Jedna grupa dzieci/uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
6. Dzieci/uczniowie nie wychodzą poza teren szkoły.
7. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
8. Na placu zabaw może przebywać jedna grupa dzieci.

9. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie
dzieci.
10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach
używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają dezynfekcji.
11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w zależności od potrzeb, jednak nie
rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela z
zachowaniem odpowiedniej bezpiecznej odległości względem siebie. Sala zajęć jest
wietrzona podczas przerw.
12. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej po zapoznaniu się ze szczegółowymi
zasadami wypożyczania i oddawania książek. Zaleca się, aby podczas korzystania
z księgozbioru używać jednorazowych rękawic.
13. W bibliotece obowiązuje odległość między pracownikami oraz osobami korzystającymi
co najmniej 1,5 metra.
14. Z przestrzeni wspólnych biblioteki. korzystać jednocześnie może jedna osoba.
W pomieszczeniu zapewnia się dostęp do płynu dezynfekującego oraz jednorazowych
rękawic dla pracowników.
15. Przestrzegane są zasady czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.
16. Należy ograniczyć dostęp do księgozbiorów w wolnym dostępie i kącików
czytelniczych.
17. Monitorowaniu podlegają prace porządkowe, utrzymywanie czystości, dezynfekowania
poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
18. Na terenie szkoły wyznaczone jest miejsce, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
19. W sanitarnych umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk.
20. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być
mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i nauczyciela.
21. Personel pomocniczy nie może się kontaktować z personelem opiekującym się dziećmi
oraz dziećmi.
22. Uczniowie klas 4-8 opuszczają szkołę samodzielnie po dokonaniu dezynfekcji dłoni.
§2
Zasady konsultacji dla ucznia w szkole
1. Konsultacje odbywają się według ustalonego harmonogramu indywidualnie/ grupowo.
Konsultacje są uzgodnione z jednodniowym wyprzedzeniem z nauczycielem danego
przedmiotu, pedagogiem, bibliotekarzem.
2. Uczniowie mogą brać udział w tych zajęciach po wypełnieniu przez rodziców
deklaracji wraz z oświadczeniem stanowiącą załącznik nr 2 (Podpisaną deklarację
należy złożyć na stoliku przy wejściu do szkoły).

3. Po wejściu i wyjściu ze szkoły powinni zdezynfekować ręce.
4. Uczniowie nie korzystają ze szatni, tylko bezpośrednio udają się do wyznaczonej sali.
5. Zawsze pamiętają o zasadach higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki
na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust. Pamiętają
o zasłanianiu twarzy podczas kichania czy kasłania.
6. Grupa uczniów na konsultacjach nie powinna przekraczać 12 uczniów.
7. Uczniowie, jak i nauczyciele zachowują między sobą dystans 1,5 metra.
8. Uczniowie korzystają ze swoich przyborów i podręczników, nie wymieniają się
miedzy sobą.
9. Sala powinna być wietrzona i zdezynfekowana po każdych zajęciach czy konsultacji.
10. Grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach.
§3
Zasady organizacji pracy nauczyciela i pozostałych pracowników
1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia
zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami
grypopodobnymi pozostania w domu i zawiadomienia o tym fakcie dyrektora oraz
korzystania z porady lekarza i stosowania się do jego zaleceń.
2. Pracownika obowiązują odkażanie rąk płynem do dezynfekcji przy wejściu i wyjściu ze
szkoły oraz w trakcie pracy.
3. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
4. Zajęcia opiekuńcze, opiekuńczo – wychowawcze z elementami dydaktycznymi
prowadzą nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora.
5. Nauczyciele pozostają na pracy zdalnej, dokumentując działania. W godzinach pracy są
„pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania szkoły.
6. Do obowiązku nauczyciela należy wyjaśnienie dzieciom/uczniom, zasad
bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w szkole/oddziale przedszkolnym i dlaczego
zostały wprowadzone.
7. Nie organizuje się wyjść poza teren placówki, np. spacer.
8. W salach nie przetrzymujemy przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie
dezynfekować. Przybory sportowe np. piłki, skakanki, obręcze, powinny być
systematycznie dezynfekowane dostępnymi środkami dezynfekującymi .
9. Salę zajęć należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę. Zabawy ruchowe i ćwiczenia
gimnastyczne przy dobrych warunkach pogodowych powinny być organizowane
(w zależności od warunków pogodowych przy otwartych oknach.
10. Należy wystrzegać się organizowania większych skupisk dzieci w jednym
pomieszczeniu.
11. Zachowujemy dystans społeczny między sobą wynoszący 1,5 – 2 metry.

12. Nauczyciele komunikują się z rodzicem poprzez wiadomość sms, e-mail oraz
telefonicznie lub przez media społecznościowe.
13. Należy odizolować dziecko/ucznia do wyznaczonego pomieszczenia w przypadku
podejrzenia
zakażenia
koronawirusem
i
niezwłocznie
powiadomić
rodziców/opiekunów.
§4
Zasady bezpiecznego postępowania rodziców
1. Do szkoły/oddziału przedszkolnego przyprowadzane są przez rodziców lub opiekunów
prawnych tylko dzieci zdrowe.
2. Nie wolno przyprowadzać dziecka jeśli, któryś z domowników przebywa na
kwarantannie lub izolacji domowej oraz gdy miało kontakt z osobą chorą.
3. Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
4. Rodzic zapewnia dziecku, które ukończyło 4 lata indywidualną osłonę ust i nosa
w drodze do i ze szkoły/oddziału przedszkolnego.
5. Każdorazowo przy wejściu głównym dzieciom mierzona jest temperatura. W przypadku
podwyższonej temperatury 37 °C i powyżej, dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
6. Rodzice zobligowani są do podpisania zgody na mierzenie temperatury dziecka gdyż
inaczej dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.
7. Rodzic regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie
podawać ręki na powitanie. Zwraca uwagę i daje przykład na odpowiedni sposób
zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
8. Przy wejściu wszyscy dorośli wchodzący do budynku obligatoryjnie dezynfekują ręce,
a także mają zasłonięte nos i usta odpowiednią maseczką lub materiałem.
9. Rodzic przyprowadza dziecko i przy wejściu zdejmuje mu osłonę nosa, ust i przekazuje
dziecko osobie wyznaczonej przez dyrektora.
10. Rodzice w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują między sobą
odległość min. 2 metry.
11. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów.
12. Rodzicowi wolno przebywać na terenie placówki tylko w wyznaczonej strefie.
13. Na terenie placówki wolno jedynie krótko komunikować się z rodzicami/opiekunami
dziecka.
14. W przypadku wystąpienia temperatury lub niepokojących objawów chorobowych,
dziecko będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu oczekując na szybkie
przybycia rodzica odebrać dziecko ze szkoły.

§ 5.
Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
1. W przypadku gdy u ucznia/dziecka, stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy
charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
1) pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę lub i dodatkowo
w maseczkę oraz rękawiczki i odizolowuje dziecko do innego pomieszczenia
wskazanego przez dyrektora pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać minimum
2 metry odległości;
2) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz rodziców;
3) dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną a w razie
złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb.
2. Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy charakteryzujące
się dusznością, kaszlem, gorączką:
1) zgłasza fakt dyrektorowi, bezpośredniemu przełożonemu lub innemu pracownikowi
szkoły;
2) bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora
lub pozostaje na miejscu zachowując podstawowe środki bezpieczeństwa;
3) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym
o zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 999 lub 112
i stosuje się do instrukcji tych służb.
3. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą
i zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz służb medycznych
4. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób
zapewniający bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku polegające na:
1) dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej
o zakażenie;
2) wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywać pracę
w takiej formie do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;
3) wydaniu polecenia pracownikom wykorzystania zaległego urlopu.
§ 6.
Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz innych przedmiotów
1. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty
stolików, oparcia krzesełek i siedziska, włączniki.

2. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać:
1) zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji;
2) czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.
3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy obsługi powinni być
zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki,
maseczki
na
usta
i nos, a także fartuchy z długim rękawem do użycia go w razie konieczności np.
przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.
4. Wszystkie zabawki dopuszczone do użytku dzieci należy czyścić w dwóch etapach:
1) w etapie pierwszym każdą zabawkę należy dokładnie wyczyścić, powierzchnię
zabawki przemyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła i zwracaniem uwagi na trudno
dostępne miejsca;
2) w etapie drugim zabawki dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym
dla dzieci - co najmniej raz dziennie.
5. Plastelinę, ciastolinę, itp. wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta a inne
przedmioty używane przez dzieci (kredki, nożyczki, itp.) spryskać co najmniej raz
dziennie płynem do dezynfekcji.
6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw i po
skorzystaniu z toalety.
§ 7.
Zasady bezpiecznego wydawania posiłków
1. Dzieci jedzące obiad korzystają z posiłków w formie cateringu ,w jednorazowych
pojemnikach i korzystają z jednorazowych sztućców.
2. Posiłki odbiera personel obsługi z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
3. Prócz warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo stosuje się zasady szczególnej ostrożności np.
wzmożone korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni,
sprzętów, dbałość pracowników o zachowanie higieny, bezpiecznej odległości od
siebie.
4. W zależności od liczby dzieci posiłki wydawane są zmianowo. Po każdej zmianie
dezynfekuje się blaty stolików i krzesła.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
2. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 r.

