Procedury bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowejim. Wojska Polskiego
w Pluskowęsach
w związku z epidemiąCOVID-19

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowaniaw celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w oddziale
przedszkolnym oraz klasach Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Pluskowęsach obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole oraz
oddziale przedszkolnym, zwanych dalej odpowiednio: grupą przedszkolną i szkołą,
odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach,
zwany dalej Dyrektorem oraz wychowawcy i nauczyciele tutaj zatrudnieni.
2. W szkole 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. Do oddziału przedszkolnego / szkoły może uczęszczać dziecko/uczeń bez objawów
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywająna
kwarantannie lub nie trwa izolacja w warunkach domowych.
4. Po wejściu do budynku szkoły każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest
temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez
dyrektora pracownik szkoły.
5. Do szkoły nie może wejść pracownik/uczeń, u którego wartość temperatury ciała,
wykazana podczas pomiaru, będzie przekraczała 37,5°C.
6. W klasach dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą
w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych
ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego
a także w niniejszych Procedurach.
7. Podczas przerw uczniowie są zobowiązani do wychodzenia na boisko; jeśli
pozostaną na korytarzu muszą mieć zakryte usta i nos
8. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
9. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
z pomieszczeń szkolnych, placu zabaworaz sprzętów szkolnych;
2) Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściach do budynku,przy punkcie myciarąk
w oddziale przedszkolnym oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także
środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronnedla pracowników;
3) Miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek jednorazowych
(środków ochrony osobistej);

4) Plakaty/instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy
dozownikach z płynem;
5) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe,
zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem
do pomieszczenia);
6) Informację umieszczoną przy wejściu głównym z numerami telefonów
do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału
zakaźnego szpitala i służb medycznych.
10. Dyrektor:
1) Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie
z powierzonymi im obowiązkami;
2) Dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek oraz
przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
3) Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
4) Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi
–telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
5) Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka/
pracownika;
6) Współpracuje ze służbami sanitarnymi;
7) Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania
na wypadek podejrzenia zakażenia;
8) Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych
grup dzieci, a dana klasa będzie przebywać (w miarę możliwości) w wyznaczonej,
stałej sali;
9) W miarę możliwości zapewnia taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, zwłaszcza
w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
10) Informuje rodziców o obowiązujących w szkoleprocedurach postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.
11.Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
a. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub
środkiemdezynfekującymzgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach
sanitarno-higienicznych,
b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
2) Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
3) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach
chorobowych dzieci;
4) Postępowaćzgodnie z Procedurami bezpieczeństwa;
5) Zachowywać dystans między sobą –minimum 1,5 m.

12.Osoby sprzątające w placówce na bieżąco myją i/lub dezynfekują:
1) Ciągi komunikacyjne – dezynfekują poprzez przetarcie odpowiednim środkiem
zawsze podczas trwania lekcji;
2) Na przerwach wietrzą pomieszczenia i dezynfekują ławki, krzesła i pomoce
wskazane przez nauczyciela;
3) Na bieżąco dezynfekują pomieszczenia sanitarne.
Po każdym dniu:
1) Ciągi komunikacyjne – myją z zastosowaniem środków odkażających;
2) Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia
krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe
do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach–
myją i dezynfekują;
3)Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać
dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
4)Pracują w rękawiczkach.
13. Nauczyciele, wychowawcy:
1) Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć –objawy chorobowe u dzieci,
dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami;
2) Dezynfekują na bieżąco pomoce dydaktyczne i zabawki, jeśli kolejne dziecko
będzie korzystało z tego przedmiotu/zabawki;
3) Dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce,w tym po skorzystaniu z toalety, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
4) Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia –przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest
to konieczne także w czasie zajęć;
-w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych
do
potrzeb,
jednak
nie
rzadziej
niż
co
45
min.
zgodnie
z opracowanym rozkładem;
5) Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
-podczas lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowych i zabaw ruchowych,
w których nie można zachować dystansu, ograniczają ćwiczenia i gry kontaktowe,
zastępując je innymi;
- lekcje wychowania fizycznego, zajęcia sportowe i zabawy ruchowe prowadzą na
otwartej przestrzeni;
6) W trakcie nauki muzyki rezygnują ze śpiewu chóralnego;
7) Ustalają i upowszechniają zasady korzystania z biblioteki szkolnej, uwzględniając
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach;
8) Dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości
z uczniami zdrugiej grupy (dzieci pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego);
9) Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę
dzieci;
10) Organizują wyjścia i wycieczki, zachowując szczególne środki ostrożności;
11) Zachowują odstęp między sobą w kontaktach wynoszący co najmniej 1,5 m.

14.Uczniowie:
1) Korzystający zezorganizowanego transportu zbiorowego w celu dotarcia do szkoły
mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w autobusie oraz podczas drogi z przystanku
autobusowego do szkoły i z powrotem;
2) Przestrzegają ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
bezzwłocznie dezynfekują/myją ręce, unikają dotykania oczu, nosa i ust);
3) Bezwzględnie stosują się do zasad organizacji pracy szkoły, w tym do zakrywania
ust i nosa w przestrzeni wspólnej;
4) Rezygnują z podawania ręki na powitanie;
5) Spożywają wyłącznie swoje jedzenie i picie;
6) Podczas zajęć lekcyjnych wykorzystują własne przybory i podręczniki, które
w trakcie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub
w wyznaczonej szafce;
7) Korzystają podczas lekcji muzyki z własnego instrumentu muzycznego lub
z instrumentu, który został im przydzielony po dezynfekcji;
8) Nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą;
9) Nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów;
10)Natychmiast informują nauczyciela, jeżeli poczują się źle i zaobserwują objawy
chorobowe.
Przyprowadzaniei odbiór dzieci/uczniówprzez rodziców.
1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
2. W wyjątkowych sytuacjach opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić
do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b. dystans do kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d. opiekunowie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosują środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do
budynku szkoły, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki. Starsi
uczniowie wchodzą wejściem od strony boiska szkolnego.
4. Dziecko/uczeń nie może wnosić do budynku szkołyzabawek ani przedmiotów, które
nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko/uczeń uczestniczy.
5. Pracownik dba o to, by dziecko/uczeń po wejściu do szkołyi przebraniu się,umyło
ręce i trafiłodo sali, w której będzie odbywało zajęcia.
6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych
u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom, informując
o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną do sekretariatu
szkoły dotyczącą zdrowia dziecka.
W przypadku uczniów starszych/uczęszczających do szkoły samodzielnie, po
stwierdzeniu objawów chorobowych, dziecko czeka w izolatce na odbiór przez
rodzica, który również jest proszony o informację zwrotną dotyczącą zdrowia
ucznia.

7. Niezwłocznie powiadamia dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
8. Przyprowadzanie i odbiór dziecka z OP i klas I - III następuje wyłącznie
przezrodzica/opiekuna prawnegoprzy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
Żywienie
1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie
placówki zgodnie z obowiązującym zasadami, tzn. dzieci zgłoszone do korzystania
ze stołówki szkolnej.
2. Posiłki przygotowywane są przez firmę cateringową przy zachowaniu wszelkich
niezbędnych środków higieny.
3. Pracownicy firmy:
1)Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie wydawane są
posiłki;
2)Myją ręce zgodnie zinstrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych;
3) Zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
4) Wydając posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny
z obowiązującymi przepisami;
5)Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami
zapewnionymi przez dyrektora szkoły;
6)Myją naczynia, sztućce w zmywarcew temperaturze 60 stopni C przy użyciu
detergentów do tego służących, wyparzają naczynia i sztućce, którymi były
spożywane posiłki.
4. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w sali do tego przeznaczonej,
z zachowaniem dyscypliny sanitarnej.
5. Posiłki dzieciom podaje wyznaczona osoba.
Wyjścia na zewnątrz
1. W szkole mogą być organizowane wyjścia poza teren placówki oraz wycieczki
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa.
2. Zaleca się organizowanie zajęć na terenie przyszkolnym i jak najczęstsze
korzystanie z możliwości przebywania na świeżym powietrzu.
3. Na boisku lub placu zabaw trzeba zachować dystans i zasady bezpieczeństwa.
4. Urządzenia znajdujące się na terenie boiska/placu zabaw są dezynfekowane
codziennie rano przez pracownika gospodarczego szkoły.
5. Boisko i plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych i innych
osób postronnych.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniaCOVID-19
1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której
stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki,
rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk przed
wejściem do pomieszczenia.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich, jak kaszel,
gorączka, duszności, katar ), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy –służy
do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub
osobę go zastępującą.
4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie –telefonicznie z rodzicem/rodzicamidzieckai
wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówkiinformując o powodach.
5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie,
Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz
Powiatową Stację Epidemiologiczną.
6. Wskazana przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się
telefonicznie z rodzicami pozostałychdzieci z grupy i informuje o zaistniałej
sytuacji.
7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w
której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana
(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja –stolików, krzeseł, zabawek).
8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje
wszelkie środki bezpieczeństwa –przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia
dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną
i rękawiczki.
9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkołyprzy głównych drzwiach
wejściowych do budynku placówki.
10.Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze
stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym , a w razie pogarszania się
stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.
11.W przypadku wystąpienia u pracownika szkołybędącego na stanowisku
niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik
niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną
o podejrzeniu –zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie
dochodziło do przenoszenia zakażenia.
12.Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych
dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się
pracownik.
13.Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną(numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu
do budynku)iwprowadzado stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń
przez nią wydawanych.
14.Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia
COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak
klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowaneprzez osobę do tego
wyznaczoną.
15.Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami
chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte
i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

16.Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymiosoba
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
17.Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach
chorobowych dzieci, czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia
COVID-19.
18.Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie
dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
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 prowadzącyi kontaktuje się
z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek,
instrukcji do dalszego postępowania.
Przepisy końcowe
1.Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkoleod dnia1 września 2020 r.do czasu ich
odwołania.
2.Wszyscy pracownicy szkołyzobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

