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Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

w Ogrodzieńcu w okresie pandemii koronawirusa (SARS - CoY-2)

Podstawa prawna:

RozPorządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia
koronawirusem SARS -CoY -2,

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u
ludzi (Dz.U. z20l9r. poz.1239 i 1495 orazz2020 r,284 i322).

Ustawa dotYcząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa z 2 lutego 202Or.

Na Podstawie wYtyczn'ych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
13 maja 2020 r. dla szkół podstawowych - edukacja wczeńoszkblna wydane na pódstawie
art. 8aust. 5 Pkt 2 ustawy zdnia74marca 1985 r, o Państwowej Inspelcji Sanitamej (Dz.
U. z2019 r. poz, 59, orazz2020 r. poz.322,374 l 567)

,t p tl, t f u I n c l} r a c c t l t,ł. r.y b c r.p ił: t: zę łi s t yv u,

§1

Postanowienia ogólne

1, NiniejszY dokument okreŚla Procedurę bezpieczeństwa lra terenie placówki w okresie panclemii

COVID-19, dotYczącą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 1w ogrodziericu,
uczniów orazrodziców dzieci uczęszczających clo tej placówki.

2, Celem ProcedurY jest zminimalizowanie zagrożeń zakażęnla koronawiruseln, umozliwienie
rodzicom, ktorzY nie mają rnozliwości pogodzenia pracy w domu z opieką nad dzieckiem lub
pod.jęcia pracy zawodowe.j,

3, Procedura okreŚla działarńa, które zminiInalizują możliwośó zakażerńa,jednak ryzyko związa1-1e z
zakaŻeniern istnieje, dlatego rodzic decydując się na przyprowad zenie dziecka do szkoły jest
zobowiązal^ly wypełnić oŚwtłnczENlE, stanowiące załącztlik rlr 1.



§2

Obowiązki Dyrektora

1. DYrektor dostosowuje proceduly obowiązu.jące w placówce do wylnogów zwiększonego reżilntt
sanitarnego w warunkach pandenrii koronawirusa.

2, WsPÓłPracuje z orgallenl prowadzącyrn w celu zapewnienia oclpowiednich śroclków do
dezynfekcji i środków ochrony osobistej.

3, Organizuje Pracę Personelu pedagogiczrlego i niepedagogicznego na okres wztnożortego rezimu
sanitarnego w waruIlkach pandemii koroIlawirusa.

4, Planuje orgarlizację Pracy szkoły na podstawie arlalizy zebranych zdalrlie inforrnacji od rodziców
o liczbie dzieci, które rodzice decydują się przyprowadzió do szkoły w czasie pandenlii.

5, ZaPewnia Pomieszczenie do izolac.ji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub

Pracownika. WYPosaza Pornieszczellie w zestaw ochroIlny w skłacl, którego wchoclzi: farluch
oclrronny, lnaseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący.

6, ZaPewnia Środki ochronY osobistej clla pracowrlików (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy
itd,) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni,

7, PrzY wejŚciu głównYm utnieszcza dozownik zpĘneln do dezynfekcji rąk, a w ponrieszcze1-1iac1-1

higieniczno-sanitarnYch rnYdła antybakteryj l1e oraz instrukcje zzasadami prawidłowego mycia rąk
dla dorosłYch i dzieci (umieszczotle w wicloczIlych rniejscach w placówce), aprzy dozownikach z
płyrlenl - instrukcje do dezynfekcji rąk,

8, Organizrr je codzienny pomiar temperatuly ciała dzieci (przy wejści Ll ol-az w raziepotrzeby).
9. Zapewniacodzienną dezynfekcję pomieszczeń.

§3

Obowiązki pracowników

1, KaŻdY Pracownik szkołY zobowiązarlv jest do samoobserwacji i porniaru temperatuty dwa razy
dziennie,

2,W PrzYPadku Podejrzęrliazakażenia koronawiruseIn (duszności, kaszel, gorączka)pracownik

Pozostaje w dolnu, korltaktuje się telefonicztlię ze stacją sanitarrro- epidemiologiczną, ocldziałem
zakaŹrlYnl, aw razię pogarszania się stanu zdrowia clzworli pocl nr 999 lub 112 .

3,Bezwzględnie PrzY każdYm wejściu i wyjściu z palcówki orazw trakcie pracy często odkażają ręce

PłYnern do dezYrlfekcji rąk wg instrLlkcji (unlieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i

rnyją ręce zgodnie z instrukc.ią,

4, PracownicY Powinni zaclrowywaó dystans społecztly tlliędzy sobą, w każdej przestrzeniwylloszący
1,5 m.



6.

5. PracownicY Pedagogiczn i - nauczyciele pracują wg ustalone go przez c|yrektora lrarmonogramu, w

ciągu jednego dnia w grupie pehi dyżur 2 rlauczyciel świadczącycl"l działat,tia opiekuńczo -

wYchowawcze, Pozostali konĘnLlrrją edukację zdalrlą w domu a w godzirrach pracy placówki są

,,Pod telefoIleln", aby włączyĆ się w razie potrzeby w niezbędne działarlia. Nauczyciele
sPrawującY oPiekę nad dzieórni w sposób szczegolrty clbają o lrigienę swoją, wychowanków i

zalecalą częste mycie rąk. Ponaclto zapewniają szybki sposób komuriikacji z
rodzicaln i/opiekunam i.

Personel obsługowy usuwa z sal przednrioty i sprzęty, których nie lnozna skutecznie
dezYnfekowaĆ, wietrzy salę, w której orgarlizowane są zajęcia, co najInnie.i raz na godzinę.

WYkonuje i monitoru.je codzienne prace porządkowe, ze szczególnyn uwzględnieniem
utrzYmYwaIlia w czystoŚci ciągów komLrnikacyjnych, dezynfekując powierzchnie dotykowe -

Poręazę, klaInki, włączniki Światła, uchwyty, poręczę krzeseł i powierzclrnie płaskie, w tym blaĘ
stołów do sPozYwania posiłków. Przeprowadzając dezynfekcję personel ściśle stosuje się do

zaleceń Producenta nlajdujących się na opakowaniu, W sposób szczególrie starallny clokonuje

dezYnfekcji toalet. Regularnie czyści idezynfekuje sprzęt na boiskLl. Dokonuje ponriaru

temPeraturY dzieci Przy wejŚciu do placówki. Dodatkowo czllwa i odpowiada za odizolowanie
dzi ecka, u którego stwi erdzono podej rzen i e zakażenia koron awi rusem.

§4
Obowiązki rodziców/opiekunów

1, Rodzice zaPozrtają się z Procedurą opracowallą na czas zwiększonego rezinru sanitarnego w
warunkach Pandemii koronawirusa w szkolę i podpisu.ją ,,Oświadczenie" stallowiące załącztlik
nr 1 do niniejszej Procedury.

2. przekazują Ilauczycielowi infonnacje o staIlie zdrowia clziecka,

3, Nie PosYłają do szkoły dziecka,jeżeli w doInu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4, przyprowad zalą do szkoły tylko zdrowe dziecko - bez objawów clrorobowych.

5, Rodzicę stosują się do zalęcęt| Ickarskich, określającyclr czas powrotu clziecka do placówki po
chorobie. Po PrzebYtej clrorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia
lekarskiego, Potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego po11owlle przyjęcie.

6, Rodzice zaPewrńają dziecku indywiclualIlą osłonę ust i llosa w clroclze do i ze szkoły, Z chwilą
wejścia do placówki rodzic zabiera maseczkę clo domu.

7, Rodzice PrzYProwadzająclodbierając dziecko zachowują dystans społeczny w oclniesietliLr do
pracowników jak i innyclr dzieci i ich rodziców wy.loszący minimum 2m.

8, Rodzice mogą wchod zió z dzieómi wyłącz1,1ie do przedsionka szkoły z zachowartiem zasady -
jeden rodzic z dzieckiern lub w odstęp ię 2 n od kolejnego rodzica z clzieckiern ) przy czym tlależy



rYgoryStYcznie PrzęStrzegaĆ wszelkich środków ostrożtlości (rn. in. osłona ust i nosa, rękawiczki

jedttorazowe lub dezynfekcja rąk).

9. Przed PrzYProwadzęniem dziecka do szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzerlia clzieckil

temperatury jak również wyrażenia zgody na pomiar temperatury w szkole,

10. Rodzice uniemozliwiają dziecku przynoszenie do szkoĘ zabawek i innych niepotrzebnych

przedmiotów.

11. Rodzic zaPewnia uczlliowi właslle przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajclowaó

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, Uczniowie nie powinni

wymieniać się przyborami szkolnynri między sobą.

12. Regularnie Przypolnina.ią dziecku o podstawowych zasadach higieny m.itt. myciu rąk wodą

z mYdłem, nie PodawaIliLr ręki na przywitaLrie, unikaniu częstego clotykania oczu, rrosa i ust,

13. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

14. Bezwzględnie Przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki oclkażają ręce płynern clo clezynfekcji rąk.

15. Rodzice/oPiekunowie są zobowiązalli do podania Irauczycielowi aktualnego lltlmertl telefonu

i niezwłocznego odbierarlia połączeti od pracowników szkoły.

§5
organizacja pracy szkoĘ w podwyższonym reżimie sanitarnym

Na czas Podwyzszolrego rezinlu sanitarnego placówka pracuje w godzinach od 7.00-16.00.

Liczba dzieci w Poszczegoltlyclr grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12

(zgodnie z zaleceniatni GIS mininralna powierzchnia do zabawy, za.ięó itp. wyllosi 4 m2 ). W
związkv z PowYŻszYm dyrektor koorclylluje i ustala ilośó grup. Obecrlośó dzięcka w szkole
rodzic/oPiekLrn jest zobowiązal'ty zadeklarowaó dyrektorowi placówki dwa dni wcześniej do
godzirly 12,00 (telefonicznie lLrb mailowo).

W saliodległoŚci Pomiędzy stanowiskamiclla tlczniów wynoszą min. 1,5 m (1 rtczerl- l ławka
szkolna).

NauczYciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatrlych do potrzeb, jednak
nie rzadzie-i niż po 45 rnin, Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
Dziecko do Placówki przyprowadza tylko jedna osoba, Bezwzględnie przy każdym wejściu/
wYjŚciu z Palcówki rodzic i dziecko odkaża ręce płyneIl do dezynfekcji rąk. Nauczyciel,

Pracownik PrzYjmującY do szkoły dziecko dokonuje pomiaru temperatury . Jeżeli dzięcko
wYkazuje oznaki choroby Ilauczyciel Ina prawo odrnówić przy.ięcia dzięcka do placówki i

Poinformowaó rodzica o konieczIlości udania się na konsultacje lekarskie. po przyjęciLt dzieci
wietrzotle są pornieszczęnia szattll i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.
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§6
procedury na wypadek stwierdzenia podej rzenia zakażenia

Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażęrlia koronawirltsem (duszIlości, kaszel,

gorączka), bezzwłocznie odizolowrrje się do tzw. ,,izolatoriunr" - wyznaczollego pomieszczenia

(gabinet Pedagoga). Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor kierLrje clo

PomocY osobę, która Przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochrontly,

tnaseczkę i rękawiczki i pozostaje z dzieckienr w ,, izolatoriuIlr" utrzylnując rnin. 2 m odległośó.

NaLrczYciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. Dyrektor zawiaclalnia stację

satritarno - ePiderniol ogiczną, w razie złego stanu c|ziecka dzwoni lla llumer 112 lub 999.
Pracownik, rr którego stwierdzono podejrzenie zakażet,ia korotrawirusem (dusztlości, kaszel,
gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bęzzwłoczllie uda.je się clo wyzllaazol1ego pomieszczęnia

,,izolatoriunl" (gabinet pedagoga). Dyrektor kieruje clo polliocy osobę, która przystępując do

działań zabezPiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, rnaskę i rękawiczki. Dyrektor
bezzwłocnlje zawiadamia odpowiednie słuzby, które podejlnują dalsze kroki bezpieczetistwa.

§7
postanowienia końcowe

1. ProcedulY bezPieczeIistwa wclrodząw życie z dniem poclpisania przezDyrektora, tj. 19.05.2020 r.

Zmiarry do ProcedurY wprowadzane są w formie aneksu. Procedury obowiązują do odwołania.
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