Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2021
Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Średniej Wsi
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej w Średniej Wsi
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
I. Przychodzenie ucznia do szkoły

1.

Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie zdrowi, bez żadnych objawów sugerujących chorobę zakaźną.

2.

Nie mogą przychodzić uczniowie, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.

3.

Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do kontroli temperatury ciała dziecka. Jeśli
przekroczy ona wartość 38°C, dziecko powinno pozostać w domu, nie może pójść do
szkoły.

4.

Uczniowie podczas drogi do i z szkoły powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej. Takich samych przepisów powinni
przestrzegać rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający młodsze dzieci do szkoły.

5.

Uczniowie mogą być przyprowadzani/odbierani ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe
oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

6.

Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko powinni zachować
dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący min. 1,5 m. Mogą przebywać jedynie w wydzielonej przestrzeni wspólnej szkoły.

7.

Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

8.

Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do utrzymywania stałego i szybkiego kontaktu telefonicznego ze szkołą.

II. Organizacja pracy podczas zajęć w szkole

1.

Grupa uczniów funkcjonująca zgodnie z niniejszą procedurą powinna unikać częstej
zmiany sali, w której odbywają się zajęcia.

2.

W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy pozostawić
wolną pierwszą ławkę znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie biurka nauczyciela
oraz dokonywać dezynfekcji powierzchni biurka.

3.

Nauczyciele w miarę możliwości powinni ograniczyć przemieszczanie się pomiędzy
ławkami uczniów.

4.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć, a także w dni wolne od zajęć.

5.

Przerwy w klasach I-III organizowane są nie rzadziej niż po 45 minutach. Uczniowie
przerwę spędzają pod nadzorem nauczyciela.

6.

Nauczyciele i pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

7.

Uczniowie przebywający na korytarzu, w toalecie, szatni i innych wspólnych pomieszczeniach oraz na terenie szkoły zachowują dystans społeczny między sobą i unikają
tworzenia się większych skupisk osób.

8.

W bibliotece szkolnej wyznaczone jest miejsce składowania oddawanych książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece na okres ich 2 dniowej kwarantanny.

9.

Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, nie może pożyczać ich innej
osobie.

10. Personel kuchenny i pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.
11. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
12. Wyjścia grupowe i wycieczki należy organizować w miejsca otwarte (las, park, tereny
zielone). Należy unikać wyjść do zamkniętych pomieszczeń, w których niemożliwe jest
zachowanie dystansu społecznego.
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu oraz na boisku
szkolnym, ograniczając aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. Wykorzystywany na boisku sprzęt powinien być regularnie dezynfekowany.
14. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy
ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Używany sprzęt sportowy powinien być regularnie dezynfekowany.
15. Podczas dowozu na i z basenu należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w transporcie publicznym zasad bezpieczeństwa
16. Jeśli uczeń w czasie swojego pobytu w szkole zacznie okazywać niepokojące objawy
chorobowe (podwyższona temperatura, kaszel, bóle mięśni, osłabienie), musi zostać

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (izolatce), gdzie pod opieką nauczyciela lub
innego pracownika szkoły będzie oczekiwać na pojawienie się rodziców/opiekunów
prawnych. Informacja o takim zdarzeniu zostanie niezwłocznie przekazana rodzicom/opiekunom prawnym, którzy muszą pilnie zabrać ucznia do domu.

III. Higiena i dezynfekcja na terenie szkoły

1.

Wszyscy uczniowie, pracownicy, rodzice oraz osoby trzecie wchodzący do placówki są
zobowiązani do obligatoryjnego dezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego
znajdującego się w strefie buforowej przy wejściu do szkoły.

2.

Rodzice i osoby trzecie zobowiązani są do używania w tej strefie także maseczek
ochronnych. Należy dopilnować, by nie przekraczali obowiązującej strefy przebywania.

3.

Uczniowie i nauczyciele powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

4.

Należy dokonywać codziennej dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
wyłączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków.

5.

Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie
nie byli narażani na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6.

Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły powinni być zaopatrzeni w indywidualne
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności).

7.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy umieścić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

8.

Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

IV. Organizacja żywienia

1.

Przygotowywanie wszelkich posiłków powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania zbiorowego żywienia.

2.

Należy ściśle stosować się do procedur HACAP wprowadzonych w placówce.

3.

Dodatkowo pracownicy kuchni powinni przestrzegać ogólnych zasad określających indywidualne zachowanie w czasie stanu epidemii – częsta dezynfekcja rąk, stosowanie rękawic ochronnych.

4.

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców.

5.

Do spożywania posiłków w szkole wydzielono specjalną strefę, w której nie będzie możliwe organizowanie żadnych innych czynności. Uczniowie mogą przebywać w tej części
sali tylko w czasie posiłku. Stoliki i krzesła należy poddawać stałej dezynfekcji.

6.

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

7.

Dostawcy towaru nie mogą przebywać na terenie placówki. Dostarczane artykuły spożywcze są zobowiązani pozostawić przed drzwiami wejściowymi do kuchni.

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19 u personelu szkoły

1.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną, oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej.

2.

Zostało wydzielone i przygotowane pomieszczenie, które stanowić będzie izolatkę dla
osób ze zdiagnozowanymi objawami chorobowymi.

3.

Pracownicy szkoły, którzy stwierdzili u siebie niepokojące objawy chorobowe, nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.

4.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie, musi zostać on niezwłocznie odsunięty od pracy.
Należy wstrzymać przyjmowanie do szkoły kolejnych grup uczniów, o zaistniałym fakcie
powiadomić Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych
i stosować się ściśle do wydawanych przez nią instrukcji i poleceń.

5.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, musi zostać poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.

6.

Należy stosować do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych przy ustalaniu dodatkowych procedur dotyczących zaistniałego przypadku.

7.

W placówce należy umieścić, w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, wykaz numerów
telefonów do służb sanitarno-epidemiologicznych i medycznych, które zajmują się walką
z koronawirusem.

8.

W sytuacji pojawienia się pracownika z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, należy
ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w tej części szkoły, w których
przebywała taka osoba. Wszystkie osoby, które znajdą się na wymienionej powyżej liście, są zobowiązane do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

9.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Ustrzykach Dolnych w celu konsultacji lub uzyskania porady.

