Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19
na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka
Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju
I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374,
Dz.U. 2020 poz. 1842),
II. WYTYCZNE IZALECENIA:
1. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
obowiązujących od 31 maja 2021 r. (aktualizacja 20.05.2021).
III. PRACA SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz
pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami
indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą
przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek
w pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania
dystansu na terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, 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 (m.in. stosować
środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk
lub bezzwłocznego ich umycia.
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6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania
w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz
w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu
(rekomendowane maseczki chirurgiczne).
7. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć
świetlicowych.
8. Każda klasa posiada przyporządkowaną stałą salę lekcyjną, w której odbywają się
wszystkie lekcje z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki:
a. Klasa 1a – sala nr 5 (parter),
b. Klasa 2a – sala nr 4 (parter),
c. Klasa 2b – sala nr 6 (parter),
d. Klasa 3a – sala nr 2 (parter),
e. Klasa 3b – sala nr 3 (parter),
f. Klasa 4a – sala nr 10 (I piętro),
g. Klasa 4b – sala nr 13 (I piętro),
h. Klasa 6a – sala nr 22 (II piętro),
i. Klasa 6b – sala nr 15 (I piętro),
j. Klasa 6c – sala nr 14 (I piętro),
k. Klasa 7a – sala nr 26 (II piętro),
l. Klasa 7b – sala nr 21 (II piętro, języki obce: gr 1 - s. 21, gr 2 - s. 24),
m. Klasa 7c – sala nr 20 (II piętro, języki obce: gr 1 - s. 20, gr 2 - s. 25).
9. Każda z klas 1-3 ma wyznaczone stałe miejsce zbiórki:
a. Klasa 1a – korytarz przed sekretariatem obok gablot na ścianach,
b. Klasa 2a – korytarz przy świetlicy,
c. Klasa 2b – korytarz przy świetlicy,
d. Klasa 3a – korytarz przed sekretariatem obok gablot na ścianach,
e. Klasa 3b – korytarz przy świetlicy.
10. Wszystkie klasy korzystają z ogólnie dostępnej szatni. Zabronione jest
nieuzasadnione gromadzenie się uczniów w szatni.
11. W miejscach, w których nie można zapewnić bezpiecznego dystansu uczniowie jak
i pozostali pracownicy korzystają z maseczek (zalecane są maseczki chirurgiczne).
12. Na terenie szkoły nie obowiązują dzwonki. Nauczyciele klas 1-3 mają możliwość
płynnego regulowania czasu pracy i odpoczynku dzieci.
13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej osoby te
powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,
że mogą być zakażeni koronawirusem.
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IV. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:
1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa
i choroby COVID-19.
2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki
ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk,
rękawiczki zapewnia również przy wejściu szkoły oraz w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami
prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski – załącznik
nr 1, 2, 3.
3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby
COVID-19.
4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem
dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na
stronie internetowej szkoły: https://www.naszatrzynastka.pl
5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet
higienistki) wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, rękawiczki. Jeśli
dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa
(gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie
z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt.
VIII.
6. Zapewnia codzienną dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach, zabawek, oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów
sportowych oraz monitoruje ich przeprowadzenie – załącznik nr 4.
7. Zapewnia odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte
środki ochrony indywidualnej wyłożonych workiem foliowym.
8. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować.
V. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
a. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem
lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
b. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym
pracuje.
c. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych
pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
d. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła,
poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony,
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klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą
z detergentem.
e. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne
regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
f. Wietrzy części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć
i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
g. W sali gimnastycznej myje podłogę detergentem lub dezynfekuje po każdym
dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez danę
klasę.
h. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia
o tym fakcie dyrektora placówki.
2. Obowiązki nauczycieli:
a. Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem
szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem
zakażenia koronawirusem (np. uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą, nie mogą się nawzajem częstować jedzeniem oraz
napojami).
b. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 metry.
c. Wietrzy sale, przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.
d. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów
w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
e. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, rezygnuje z ćwiczeń i gier
kontaktowych.
f. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
w tym ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po
zakończeniu zajęć.
g. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie
dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. Dopilnowuje, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.
h. Pracownik biblioteki szkolnej uwzględnia konieczny okres 2 dni kwarantanny
dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
i. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C,
kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
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j.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia
o tym fakcie dyrektora placówki.

VI. OBOWIĄZKI UCZNIÓW
1. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuje ręce, a jeżeli ma
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast
myje ręce.
2. Z szatni korzysta według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
3. Bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje
ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
4. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.
5. Zabronione jest kontaktowanie się z uczniami innych klas w czasie przerw
śródlekcyjnych.
6. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
7. Jeżeli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaje się ze szczegółowymi
zasadami wypożyczania książek.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce,
jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy
uczeń wraca do domu.
9. Zaleca się wyposażenie uczniów na zajęcia informatyczne w rękawiczki
jednorazowe.
VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami
bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej
nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju dostępnymi na stronie
szkoły: https://www.naszatrzynastka.pl.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz
gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą
przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek
(rekomendowane maseczki chirurgiczne).
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni
wspólnej szkoły, zachowując zasady:
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a.
b.
c.
d.

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
5. 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.
6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych
niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu
rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu,
nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.
8. Uczniowie do szkoły mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby
zdrowe.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać ucznia do szkoły. W razie stwierdzenia niepokojących objawów
wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu
i skorzystanie z teleporady medycznej.
10. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od
dyrektora szkoły,
VIII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub
choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez parownika
wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje
odizolowuje do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet
higienistki).
2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie
zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
5. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną tel.
+48 324 563 810, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999, 112.
6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub
choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
a. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego
pomieszczenia – izolatorium.
6|Strona

Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju

b. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań
zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
c. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym
d. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują
dalsze kroki bezpieczeństwa.
IX. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
p.o. Dyrektora Szkoły
Agnieszka Kałuża
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