Procedura bezpieczeństwa na terenie
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych,
rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148,
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).
3. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku.
4. Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjnowychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dnia 15.05.2020.
Definicja przedmiotu procedury
Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego
rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez
oddalenie zagrożenia, lęków, obaw, niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka
w szkole to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także
zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.
Cele procedury
Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w szkole poprzez:
•
•
•
•
•

wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, w czasie
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas
ich pobytu w szkole,
usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków,
wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości
rozwojowych, z uwzględnieniem istniejących warunków.

Zakres procedury
Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć opiekuńczych i zabaw dzieci na terenie
szkoły, placu zabaw i w ogródku szkolnym.
Osoby podlegające procedurze
Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dzieci i rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku.
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1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do natychmiastowego informowania
o wszelkich zagrożeniach zaistniałych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynku.
2. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem
odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i pracownika. Wszyscy pracownicy
szkoły ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka
przebywającego w szkole w okresie pandemii wirusa COVID-19.
I. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice
(opiekunowie), którzy nie posiadają objawów choroby.
2. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice (opiekunowie) powinni
zmierzyć mu temperaturę. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury
dziecko nie może być przyprowadzone do szkoły.
3. Do szkoły należy przyprowadzić dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
4. Dziecko, które ukończyło 4. rok życia powinno być zaopatrzone w indywidualną
osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
5. Przed wejściem do szkolnej szatni i korytarza bezwzględnie wszystkie osoby
dorosłe powinny zdezynfekować ręce płynem do tego przeznaczonym.
6. Rodzice winni być zabezpieczeni w środki ochrony osobistej tj. maseczkę
lub przyłbicę zakrywającą nos i usta oraz rękawice ochronne, zarówno podczas
odprowadzania i odbierania dzieci, jak również podczas przebywania w budynku
szkoły.
7. Rodzice/opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza,
że zobowiązani są przekazać wychowanka w szatni szkoły, nie wchodząc do sali,
w której będą prowadzone zajęcia.
8. Nauczyciel musi widzieć i wiedzieć, kto przyprowadził dziecko do szkoły.
9. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia
do szatni po przyprowadzeniu przez rodzica/opiekuna i do czasu wyjścia ze szkoły
po skończonych zajęciach.
10. Dziecko należy przyprowadzić do szkoły i odebrać z niej zgodnie z godzinowymi
deklaracjami rodziców.
11. Wydawanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku
pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców.
12. Dziecko uważa się za odebrane przez rodziców lub osoby upoważnione
w momencie ustnej informacji przekazanej nauczycielowi o odbiorze dziecka
i po jego wyjściu ze szkoły. Od tego momentu opiekę i odpowiedzialność
za bezpieczeństwo dziecka przejmują rodzice lub osoby upoważnione.
13. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły powinni
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
II. Organizacja zajęć w szkole podstawowej zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjnowychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
1. W zakresie warunków sanitarnych:
1) W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna,
którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
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2) Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki,
fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania.
3) Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:
 wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej
zasad:
a) higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
b) higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
 uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej
(np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym
szczególnie:
a) przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
b) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
c) po usunięciu środków ochrony osobistej,
 nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia
nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż
utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy
wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków
do dezynfekcji,
 w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące
zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania
tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości
psychofizycznych,
 przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży
używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
4) Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy
na zużyte środki ochrony indywidualnej.
5) Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej
do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się
w łazienkach.
6) Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
7) Korzystanie podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych.
8) Wyrzucenie po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych do kosza na śmieci.
9) Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości
psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie
zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora
Sanitarnego w powyższym zakresie.
10) Regularne wietrzenie pomieszczeń.
11) Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych
i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest:
 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi
wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,
 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek,
klawiatur i myszek, włączników świateł.
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W szczególności należy przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika
(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez
uczestnika lub drugą grupę uczestników.
1) W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika
zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym
pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie
należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej
sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją
sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego
postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
2) Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować
się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3) 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.
4) W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania
na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem
indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać
przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.
5) Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,
w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie
ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie
odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
6) Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik,
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi
oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
7) Stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
2. W zakresie organizacji jednostki systemu oświaty:
1) Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest
konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
2) Poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących
objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane
jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
3) W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały
kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem
lub podejrzaną o zakażenie.
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4) Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej
i niepedagogicznej możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody.
5) Dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty.
6) Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci i młodzieży
w przypadku ich złego samopoczucia.
7) Śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń
w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego
postępowania.
3. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:
1) Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę
z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych,
rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
2) Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu
organizacji pracy i zajęć.
3) W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana
do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się
pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.
4) Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń
do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż
4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz
pomocy nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub
dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
5) Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów,
klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z
użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych
zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
6) Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb,
o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
7) Dbanie
o
zachowanie
odpowiedniego
dystansu
społecznego,
przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
8) Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.
Nie rekomenduje się używania klimatyzacji.
9) W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka
wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku
możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy
kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
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2. Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu
dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz
obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie
lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
5. Codziennie będą monitorowane prace 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.
6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i
nos.
8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych powinien być wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
IV. Gastronomia
1. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych
dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne
w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS
https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiatyfontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.
2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk
pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące
do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić
na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych,
w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów
i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć
w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
4. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny
być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60stC (zaleca się
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zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu)
lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.
5. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
Wymaganie to dotyczy takich placówek opieki, w których nie jest możliwe zapewnienie
właściwych warunków mycia naczyń i porcjowania/nakładania dostarczonych
posiłków.
6. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone
w pojemnikach zbiorczych, rozkładane w szkole na talerze i tam zapewnione zostały
sztućce i naczynia, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod
warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce
będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy
tzw. podwyższonego ryzyka.
3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
4. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
VI. Obowiązki, odpowiedzialność osób realizujących zadania, które są przedmiotem
procedury
1. Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w szkole,
zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez
szkołę w budynku oraz poza budynkiem placówki; odpowiada za organizację pracy
w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły; opracowuje procedury


Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która
powinna uwzględniać m. in. następujące założenia:
1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,
że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych
na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych
grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle
do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów,
w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy
wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek*.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
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związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w czasie trwania
pandemii wirusa COVID-19, a w szczególności:
1) Organizuje ze względu na szczególne warunki pracę nauczycieli i innych
pracowników, dzieląc ich na dwa zespoły, a organizację pracy w ciągu tygodnia
prowadzi rotacyjnie (pięć dni pracy, pięć dni odpoczynku). Do każdej grupy
przyporządkowany jest jeden nauczyciel.
2) Organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci w grupach do 12 osób, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, do 14 osób,
w wyznaczonych i stałych salach zajęć z zachowaniem możliwego dystansu
pośród bawiących się dzieci (jeśli to możliwe 2 metry) . Każda sala zajęć,
w której przebywają dzieci musi odpowiadać standardom powierzchni 4m2
na jedno dziecko i jednego nauczyciela. W organizacji pracy uniemożliwia
stykanie się ze sobą grup rówieśniczych.
3) Organizuje bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscu do tego
przeznaczonym (stołówka).
4) Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej w tym rękawiczki,
maseczki ochronne, ew. przyłbice.
5) Zapewnia sprzęt i środki do dezynfekcji oraz monitoruje prace porządkowe
wykonywane przez pracowników obsługi.
6) Przeprowadza spotkania z pracownikami, zwracając im uwagę, aby kładli
szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną.
2. Nauczyciele – są zobowiązani do opieki nad dziećmi przebywającymi w szkole oraz
do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem,
a w szczególności:
1) Prowadzą rozmowy z dziećmi na temat obecnie obowiązujących w placówce
zasad bezpieczeństwa.
2) Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce. Organizują pokaz
właściwego mycia rąk.
3) Zapewniają podawanie dzieciom wody z dystrybutorów tak, aby nie miały
one bezpośredniej styczności ze źródłem wypływu wody.
4) Nie organizują wyjść poza teren szkoły np. spacery.
5) Rezygnują z mycia zębów przez dzieci w szkole.
6) Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
3. Inni pracownicy szkoły – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań,
a w szczególności:
1) Pracownicy obsługi do utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych, poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów itp., co najmniej kilka razy dziennie.
2) Pracownicy kuchni powinni myć wielorazowe naczynia i sztućce w zmywarce
z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni Celsjusza, a także
przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników.
4. Rodzice w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka powinni znać procedurę
zapewnienia bezpieczeństwa obowiązującą w szkole, a w szczególności:
1) Winni przekazać dyrektorowi szkoły istotne informacje o stanie zdrowia dziecka
tak, aby zapewnić jemu odpowiednią opiekę.
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2) Nie powinni posyłać do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś
na kwarantannie lub w izolacji.
3) Powinni zadbać o to, aby dziecko nie zabierało do szkoły własnych zabawek
i innych przedmiotów.
4) Powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.
VII. Postępowanie w sytuacji przyprowadzenia dziecka z podejrzeniem choroby,
zakażenia.
Objawy zauważone u dziecka przyprowadzonego do szkoły w czasie pandemii,
a upoważniające nauczyciela do poinformowania rodziców o konieczności zabrania dziecka
do domu są następujące:








Jest utrudniony kontakt z dzieckiem,
Dziecko pokłada się, nie chce brać udziału w zajęciach,
Temperatura ciała jest podwyższona,
Dziecko ma duszności,
Dziecko ma problemy z oddychaniem, oddech świszczący, furczący,
Dziecko ma mokry kaszel z odkrztuszaniem lub uciążliwy suchy kaszel,
Dziecko ma katar.

Postępowanie
1. Jeżeli stwierdzono któryś z wyżej wymienionych objawów sugerujących chorobę
lub zakażenie koronawirusem, nauczyciel odseparowuje dziecko od innych
wychowanków. Zawiadamia rodziców o podejrzeniu choroby, cały czas pełniąc
opiekę nad pozostałymi dziećmi. Do opieki nad dzieckiem chorym upoważnia
wybranego pracownika szkoły – np. woźną, która na czas sprawowania opieki
ubrana jest w fartuch z długimi rękawami, maseczkę lub przyłbicę oraz rękawice.
Użyte środki należy zapakować do szczelnego worka plastikowego i poddać
dezynfekcji.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, dziecko wraz
z opiekunem zostaje odizolowane w przygotowanej sali. Po odbiorze dziecka sala
musi być bezwzględnie poddana dezynfekcji.
3. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic
zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania go ze szkoły, ze wskazaniem
konieczności konsultacji lekarskiej.
4. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje
wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami
upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
5. Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego
zaleceń, a o dniu powrotu dziecka do szkoły decyduje lekarz.
6. W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel prosi
rodziców o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań
zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Do czasu dostarczenia zaświadczenia
dziecko nie może uczęszczać do szkoły.
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VIII. Postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID19 przez pracowników szkoły
1. Pracownicy szkoły, u których wystąpiły niepokojące objawy nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, bądź oddziałem zakaźnym
Szpitala Powiatowego, a w razie pogarszania się stanu zdrowia powinni zadzwonić
pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy, do miejsca izolacji.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe.
IX. Postanowienia ogólne
1. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa zarówno przez dzieci,
jak i nauczycieli oraz innych pracowników, ale nie ma przeszkód, aby korzystać z
takiej formy zabezpieczenia.
2. Pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący minimum półtora metra.
3. Pracownicy kuchni oraz personel pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi
oraz nauczycielami i personelem opiekującym się dziećmi.
4. W szkole ogranicza się przebywanie osób trzecich, a także bezpośredni kontakt
z osobami z zewnątrz. Dostawcy towarów winni zachować środki szczególnej
ostrożności.
5. Szkoła przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno
u dziecka, jak i jego rodziców oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję
związaną z wysyłaniem dziecka na zajęcia.

