PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W GŁOGOWIE
W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID-19
Aktualizacja na dzień 18.01.2021 r.
(Od 18.01 2021 r. zajęcia stacjonarne w szkole dla klas 1-3, klasy 4-7 nauka zdalna)

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 41o ze zm.)
• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.
 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są:
Wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice lub opiekunowie oraz inne
osoby przebywające na terenie szkoły.

I. Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń z klas 1-3 bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz uczeń, którego domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.
2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni
wspólnej szkoły (przedsionki), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli .
3. Opiekunowie uczniów są zobligowani do podania aktualnych numerów
telefonicznych do kontaktu w razie potrzeby. Zobligowani są także do
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odbierania połączeń od pracowników szkoły. Jeśli są osobami pracującymi
i kontakt może być utrudniony, są zobowiązani do podania kilku numerów
zastępczych (osób bliskich), umożliwiając pracownikom szkoły kontaktowanie
się w pilnych przypadkach. W przypadku, gdy pracownik szkoły nie będzie
mógł się skontaktować z opiekunem dziecka, bądź osobą wyznaczoną
do kontaktu przez opiekuna, sprawa zostanie przekazana dyrekcji szkoły,
po czym dyrekcja podejmie procedury odpowiednie do zaistniałej sytuacji,
zgodnie z wytycznymi MEiN.
4. W szkole znajduje się termometr bezdotykowy za pomocą, którego
pielęgniarka szkolna lub wyznaczony nauczyciel może weryfikować
temperaturę ciała dziecka, którego stan sugeruje objawy zakażenia.
Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.
5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności temperaturę ciała
powyżej 38°C, kaszel, duszności, należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2m odległości
od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).
6. W przypadku, gdy uczeń zgłosi pracownikowi szkoły złe samopoczucie, bądź
będzie wykazywał objawy infekcji dróg oddechowych, zostanie powiadomiona
dyrekcja szkoły (bądź osoba do tego powołana), a także opiekun dziecka.
7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę
nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni
publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
8. Uczniowie są zobowiązani do pilnowania i dbania o indywidualne osłony nosa
i ust (podczas lekcji lub gdy maseczka jest nieużywana powinna być włożona
do woreczka). Uczniowie przychodzący do szkoły samodzielnie stosują
instrukcję zakładania i zdejmowania maseczki.
9. Zakazane jest przynoszenie przez uczniów do szkoły zabawek oraz innych
przedmiotów, nie będących przyborami szkolnymi. Wyjątek stanowią
przedmioty, które są niezbędne dla funkcjonowania dziecka w szkole
(o posiadaniu takich przedmiotów opiekunowie są zobowiązani poinformować
wychowawców). Podczas zajęć lekcyjnych używają tylko swoich przyborów
szkolnych – zabronione jest ich pożyczanie, wymienianie się nimi.
10. Obowiązują ogólne zasady higieny:
a) po przyjściu do szkoły na lekcje należy bezzwłoczne umyć ręce lub można
zdezynfekować ręce,
b) częste mycie rąk wodą z mydłem,
c) ochrona podczas kichania i kaszlu,
d) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować są usuwane lub uniemożliwia się do nich
dostęp.
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12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
13. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
14. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów z klas 1-3 w trakcie
przebywania w szkole nie ma możliwości lub ma ograniczoną do minimum
możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
15. Jedna grupa uczniów z klas 1-3 przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na
świeżym powietrzu na terenie szkoły.
17. W czasie zajęć pozalekcyjnych obowiązują wszystkie zasady zawarte
w procedurze.
18. Pielęgniarka szkolna, ustala i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu
profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania
określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
19. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.
20. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy
wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu
do dezynfekcji rąk.
21. Obecność osób z zewnątrz zostaje ograniczona do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
22. Zaleca się kontakt z wychowawcą klasy lub nauczycielami przez e-dziennik
oraz telefoniczny lub mailowy z sekretariatem szkoły w celu załatwienia innych
spraw.
23. Osoby spoza placówki, chcące wejść na teren szkoły, mogą do niej wejść
tylko po uprzednim umówieniu się (umawiają się bezpośrednio z osobą,
z którą potrzebują się spotkać). Są zobowiązane przy każdym wejściu
do szkoły dezynfekować ręce i mieć założoną maseczkę.
24. Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczone godziny (najwcześniej
od 7:45, jeżeli nie są zapisani do świetlicy.
25. Uczniowie klas I wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Daszyńskiego i
przechodzą do wyznaczonych szatni.
26. Uczniowie klas II i III wchodzą do szkoły wejściem od boiska przy ul.
Daszyńskiego i przechodzą do wyznaczonych szatni.
27. Uczniom klas I-III, którzy przebywają w szatni lub przechodzą do sal
lekcyjnych zaleca się zakrywanie ust i nosa.
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28. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie klas I-III przebywają na
wyznaczonych korytarzach- każda klasa osobno.
29. Podczas trwania zajęć lekcyjnych uczniowie i nauczyciele nie są zobowiązani
do stosowania maseczek/przyłbic.
30. W gabinetach pedagogów, psychologa i logopedy, podczas przerw
międzylekcyjnych, będą mogli przebywać tylko uczniowie, z którymi będą
przeprowadzane zaplanowane rozmowy/zajęcia i tylko za zgodą specjalistów.
31. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas
zajęć są czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach.
32. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę
możliwości po każdych zajęciach.
33. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry
kontaktowe.
34. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
35. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny
zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej.
36. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby
w innych salach dydaktycznych.
37. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków
oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
38. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą
z mydłem.
39. Od godz. 6:30 do 7:45 uczniowie, którzy zapisani są do świetlicy wchodzą
do szkoły wejściem od strony boiska i są pod opiekę wychowawcy świetlicy.
Po zakończonych lekcjach dzieci przechodzą do świetlicy i pozostają w niej
do momentu odbioru przez rodzica lub osobę wskazaną w karcie.
Osoby odbierające dziecko ze świetlicy wchodzą do budynku wejściem
głównym od ul. Daszyńskiego do części wspólnej. Korzystając z domofonu
kontaktują się z wychowawcą świetlicy.
40. Uczniowie
klas
I-III
jedzą
obiady
po
swoich
lekcjach,
lub na wyznaczonej przerwie. Uczeń wchodzący na stołówkę powinien przed
wejściem umyć ręce wodą z mydłem.
41. Biblioteka szkolna będzie udostępniać księgozbiór dla zainteresowanych
uczniów z ograniczonym dostępem do półek. Książki z półek będą wydawane
przez nauczyciela bibliotekarza. Czytelnia szkolna będzie udostępniać
literaturę popularno-naukową dla zainteresowanych uczniów w ograniczonym
limicie (jednorazowo 4 osoby w pomieszczeniu). Zwrócone książki będą
odłożone na okres kwarantanny- 2 dni.
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II. ZASADY DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW SZKOŁY
1. Pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej:
maseczki i/lub przyłbice oraz jednorazowe rękawiczki.
2. Do szkoły mogą przychodzić tylko zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć
kontakty z uczniami i nauczycielami.
4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg
oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika
(oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu
zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie
natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu
i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej- uzyskanie teleporady medycznej,
z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARSCoV-2, dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka
epidemiologicznego.
7. Każdy pracownik po wejściu do budynku szkoły dezynfekuje ręce.
8. Pracownicy kuchni nie powinni kontaktować się z dziećmi oraz personelem
opiekującym się dziećmi, pozostając podczas pracy w strefie kuchennej.
Przestrzegają zasad, regulowanych przepisami prawa, dotyczącymi
funkcjonowania zdrowego żywienia.
9. Bezwzględnie przy każdym wejściu do strefy kuchennej np. z magazynu
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
10. Zobowiązani są do utrzymania szczególnej higieny mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców.
11. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty
i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni i szatni.
12. Wstęp do magazynów żywieniowych mają wyłącznie pracownicy kuchni.
13. Dbają o bezpieczny i higieniczny odbiór zamówień od dostawców – dostawca
nie wchodzi na teren szkoły.
III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac dezynfekcyjnych,
wykonywanych w salach lekcyjnych (dezynfekcja przedmiotów, używanych
przez dzieci, stołów, krzeseł), pomieszczeniach sanitarno-higienicznych (deski
sedesowe i baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych (poręcze, klamki,
włączniki, przyciski i powierzchnie płaskie, w tym w pomieszczeniach
spożywania posiłków).
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2. Przy organizacji wyżywienia w szkole, obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego – dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności
zabezpieczenia epidemiologicznego dzieci i pracowników szkoły.
3. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane
w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąkinstrukcje (po kilka egzemplarzy): mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania zdejmowania maseczek, zakładania – zdejmowania rękawiczek.
4. Przy wejściu głównym umieszczone są 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.
5. Przed wejściem do budynku szkoły dostępny jest płyn dezynfekujący do rąk
oraz informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk
przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
6. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni
lub założenia rękawiczek ochronnych, a także do zakrycia ust i nosa oraz nie
mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania.
7. Wszyscy nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie muszą regularnie myć ręce
wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po
powrocie ze świeżego powietrza.
8. Sale zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych są
codziennie dokładnie czyszczone, a nauczyciel przed wpuszczeniem uczniów
do sali sprawdza prawidłowość wykonanych prac, w razie wątpliwości zgłasza
kierownikowi gospodarczemu konieczność wykonania dodatkowego
czyszczenie wskazanych obszarów.
9. Dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, włączników, dezynfekcja następuje codziennie.
10. 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.
11. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony
osobistej-jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos (przyłbice
lub maseczki ochronne).
12. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem
do dezynfekcji rąk – instrukcje.
13. Toalety dezynfekowane są po każdej przerwie.

11 stycznia 2021 r.
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