Procedury organizacji pracy
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej
od 01 września 2020r.
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Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
Dla uczniów i pracowników szkoły noszenie maseczek na terenie szkoły nie jest obowiązkowe.
Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Uczniowie klas I-III są wprowadzani do właściwych sal przez pracownika szkoły.
Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone (zamknięte drzwi wejściowe, dzwonek przywołujący) – obowiązkowe jest stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i tylko w przestrzeni wspólnej szkoły.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy skierować ucznia do sekretariatu szkoły, a następnie odizolować w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów lub inne osoby przez nich wskazane o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Jeśli kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem jest niemożliwy Dyrektor szkoły
wyznacza pracownika szkoły, który podejmuje próbę osobistego skontaktowania się z rodzicem/opiekunem.
Dla zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji szkoły z rodzicami/opiekunami ucznia udostępniają co
najmniej dwa kontaktowe numery telefoniczne.
Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który po użyciu jest dezynfekowany. W przypadku stosowania
innego typu termometru dezynfekcja jest przeprowadzana po każdym użyciu.
Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min i nie w tym samym czasie, co inne klasy.
W czasie przerw w klasach IV-VIII należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczać gromadzenie
się uczniów na terenie szkoły.

14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć
ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,
zabezpieczono lub usunięto. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), pomoce dydaktyczne
wykorzystywane podczas lekcji są dezynfekowane po każdych zajęciach.
16. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
17. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie
szkoły, w tym w czasie przerw.
19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich
przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
21. Z szatni uczniowie korzystają pojedynczo pod nadzorem nauczyciela dyżurującego lub pracownika
szkoły, a po ostatnich zajęciach w danym dniu pod nadzorem nauczyciela tych zajęć.
22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
Podczas korzystania z zajęć świetlicowych należy przestrzegać zapisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
23. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
24. Uczniom zapewnione jest korzystanie z dystrybutora wody pod nadzorem opiekuna z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
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Przy wejściu do szkoły umieszczone są tablice informacyjne z numerami telefonów do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekcji dłoni oraz zakrywania ust i nosa.
Obowiązkowe jest jak najczęstsze regularne mycie rąk wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły,
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
Dyrektor będzie przeprowadzał monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
Dezynfekcja będzie przeprowadzana z zachowaniem zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle będzie przestrzegany czas niezbędny do wietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
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Na terenie szkoły wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach
z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
Urządzenia sanitarno-higieniczne będą systematycznie dezynfekowane i czyszczenie z użyciem detergentu.

Gastronomia
1.
2.

Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
W przypadku ewentualnego braku możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez
dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłku.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
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Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
Przygotowane zostanie(m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby
zakaźnej powinni 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.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji
dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną).
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor i pracownicy szkoły stosować się będą do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, zastosowane zostaną wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszące się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
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Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowi uczniowie. Jeżeli rodzice ucznia zauważą niepokojące objawy
u swojego dziecka nie powinni posyłać go do szkoły. Rodzic powinien skontaktować się telefonicznie ze
stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do
dezynfekcji. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na
rodziców/opiekunów prawnych, którzy po poinformowaniu
ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z uczniem w bezpiecznej odległości i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w
miejscu izolacji powinna pozostać osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki.
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Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń zostanie poddany gruntowanemu sprzątaniu i dezynfekcji (klamki, poręcze, uchwyty itp.), zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami.
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły będą stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych
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Rodzice powinni przypominać dzieciom o konieczności częstego mycia rąk (w szczególności po przyjściu
do szkoły, przed jedzeniem, itp.), ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa
i ust.
Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich
przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
Należy pamiętać, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń niewykazujący objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Do szkoły nie może uczęszczać uczeń, który przebywa lub zamieszkuje z osobami przebywającymi na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
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 oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Na terenie placówki jest obowiązek zakrywania nosa i ust.
Rodzic/opiekun może wejść do budynku jedynie w wyznaczonym obszarze.
Należy zachować dystans społeczny od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz pracowników
szkoły min. 1,5m.
Rodzic/opiekun wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury dziecka w przypadku podejrzenia
objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. Pomiaru dokonuje wyznaczony pracownik szkoły.
W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych
dziecko zostanie odizolowane od innych osób w wyznaczonym miejscu. Rodzic/opiekun zostanie poinformowany o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
Rodzic/opiekun pisemnie oświadcza, że w miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka nie przebywają
osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej. W przypadku zmiany powyższych rodzic/opiekun zobowiązuje się powiadomić o tym Dyrektora szkoły

Informacje dla nauczycieli
1.

Do pracy może przystąpić wyłącznie nauczyciel, który:
 nie wykazuje objawów chorobowych sugerujących na infekcję dróg oddechowych

 nie jest objęty kwarantanną lub izolacją domową
 nie zamieszkuje z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji domowej.
2. Przy wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
3. Obowiązkowe są ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły, przed
posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety itp.), ochrona podczas kaszlu i
kichania oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Przedmioty, sprzęty i pomoce naukowe, których nie można skutecznie umyć, zdezynfekować lub uprać
należy usunąć z sali lub uniemożliwić do nich dostęp uczniom.
5. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub zdezynfekować po każdym użyciu.
6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
7. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
8. Sale lekcyjne należy wietrzyć podczas przerw (co najmniej raz na godzinę), a w razie konieczności również
w trakcie zajęć, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne.
9. W miarę możliwości należy dopilnować, aby każdy z uczniów korzystał z własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.
10. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć kontakt z personelem kuchennym, pracownikami administracji oraz obsługi sprzątającej.
11. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
w tym w szczególności gorączkę, kaszel 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)

