Procedura
zapewnienia bezpieczeostwa i zdrowia przebywającym
w Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze
zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły
w związku z COVID-19

Podstawa prawna:


Art. 10 ust.1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r., poz.910),



Wytyczne z dnia 05.08.2020 r. MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i
placówek od 1 września 2020 r.



Wytyczne z dnia 14.05.2021 r. MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i
placówek ( aktualizacja)
Cele procedury:
 Zapewnienie bezpieczeostwa i zdrowia osobom przebywającym w szkole.
 Zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.

I.

Zasady wstępu uczniów i rodziców/opiekunów oraz innych osób wchodzących do budynku
szkoły.
1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziedmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku mają
obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Przebywanie osób z zewnątrz w szkole zostaje ograniczone do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk), mogą to byd tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych. Przebywają w wyznaczonych obszarach, których nie powinny
przekraczad.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzid do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
 1 opiekun z dzieckiem/dziedmi,
 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziedmi min. 1,5m,
 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5m,



6.
7.
8.

9.

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeostwem
zdrowotnym obywateli (m.in. stosowad środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Rodzice mają obowiązek zaopatrzyd dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej i przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie mam możliwości zachowania dystansu.
Uczniowie klas 4-8 wchodzą do budynku szkoły korzystając z wejścia głównego oraz wejśd
bocznych w budynku A.
Uczniowie klas 2 i 3 oraz uczniowie i rodzice/opiekunowie uczniów klas 1 wchodzą do
budynku szkoły wejściem w budynku C
 Rodziców odbierających dziecko ze świetlicy szkolnej obowiązują wytyczne dotyczące
osób z zewnątrz przebywających w szkole ( pkt. 1)
Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzid do sal świetlicy szkolnej. Zachowując
bezpieczny dystans podają imię, nazwisko oraz klasę dziecka, które mają odebrad.
 Dyrektor Szkoły może wprowadzid okresowo obowiązek mierzenia temperatury ciała
dla uczniów oraz pozostałych osób wchodzących do budynku szkoły.
 Preferowany kontakt z pracownikami szkoły odbywa się drogą telefoniczną,
elektroniczną lub za pomocą poczty email. W sprawach wymagających osobistego
stawiennictwa zalecane jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem.
Prowadzona jest ewidencja wejśd do placówki.

II. Organizacja zajęd.
1. Osoby przebywające w szkole przestrzegają ogólnych zasad higieny:
 dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły,
 dezynfekcja lub częste mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do
szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
z toalety,
 odpowiednie zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kaszlu,
 uniknie dotykania oczu, nosa i ust.
2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyd, uprad lub
zdezynfekowad, usunięto lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do dwiczeo (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęd będą czyszczone lub dezynfekowane.
3. W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia rekomendowany
jest kontakt drogą telefoniczną, elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty. Rodzice
proszeni są o aktualizowanie danych kontaktowych oraz odbieranie telefonów ze szkoły lub
niezwłoczne oddzwanianie/odpowiadanie na maile.
4. Uczeo posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniad
się przyborami szkolnymi między sobą.
5. Uczeo nie powinien zabierad ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W taki przypadkach dopilnowane zostanie, aby dzieci nie
udostępniały swoich zabawek innym. Opiekunowie dziecka powinni zadbad o regularne
czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

6. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęd.
7. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele:
- zachowuje się w miarę możliwości odległośd co najmniej 1,5 m pomiędzy biurkiem
nauczyciela a ławkami uczniów,
- pozostawia się wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie biurka nauczyciela,
- przed rozpoczęciem zajęd dezynfekuje się powierzchnię dotykową biurka nauczyciela,
- w sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęd, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
8. Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych
dla potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
9. Uczniowie korzystad będą z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie
szkoły, w tym w czasie przerw.
10. Podczas realizacji zajęd, w tym zajęd wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachowad dystansu, ograniczone będą dwiczenia i gry kontaktowe.
11. Zasady funkcjonowania świetlicy w związku z zachowaniem bezpieczeostwa w czasie epidemii
– określa Regulamin świetlicy.
12. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do
minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
13. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się według ustalonego planu zajęd w grupach określonych
przepisami, z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeostwa.
14. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w związku z zachowaniem bezpieczeostwa w czasie
epidemii – określa Regulamin biblioteki
15. Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką szkolną i stomatologiem, ustalid i
upowszechnid zasady oraz godziny korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu
stomatologicznego, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeo i powierzchni .
1. Przy wejściu głównym oraz w sekretariacie umieszczono numery telefonów do właściwej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz
organów, z którymi należy się kontaktowad w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych:
a. Dyrektor departamentu Edukacji i Spraw Społecznych 68 4564118.
b. Dyrektor departamentu Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego 68 45756653.
c. Naczelnik Wydziału Oświaty 68 4564975.
d. Kurator Oświaty 684 527 414.
e. Stacja sanitarno-epidemiologicznej – 507055962.
f. Służby medyczne – 68 3296478, 68 3296481 lub alarmowy 112, 999.
2. W przedsionku szkoły umieszcza się dozownik z płynem dezynfekującym, informację
o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły oraz w jaki
sposób należy skorzystad z płynu dezynfekującego.

3. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są
do zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz nie
przekraczania obowiązujących stref przebywania.
4. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych wg zarządzenia dyrektora
szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęd, pomieszczeo
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych
– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegane będą ściśle zalecenia producenta znajdujące się
na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeo, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
Zapewniony jest dostęp do mydła lub płynu do dezynfekcji rąk.
7. Na bieżąco utrzymywana będzie czystośd urządzeo sanitarno – higienicznych, w tym ich
dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Zapewnione zostaną miejsca/pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych
zgodne z zaleceniami wskazanymi przez GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawiruszdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasiewystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
IV. Organizacja żywienia w szkole.
1. Zasady organizacji żywienia w szkole w związku z zachowaniem bezpieczeostwa w czasie
epidemii – określa Regulamin stołówki.
V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia lub pracownika
szkoły.
1. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie – izolatorium (pomieszczenie przy wejściu
głównym w budynku A), w celu odizolowania osoby w przypadku zdiagnozowania objawów
chorobowych.
2. Pomieszczenie wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
3. Przygotowano i umieszczono w wejściu do szkoły i w sekretariacie (łatwy dostęp) potrzebne
numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że:
- nie mogą przychodzid do pracy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych,
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik powinien niezwłocznie zgłosid
dyrektorowi wystąpienie objawów u siebie, zaprzestad wykonywania pracy oraz uzyskad
teleporadę medyczną.
6. Osoba z podejrzeniem zakażenia jest odseparowana w wyznaczonym pomieszczeniu.

7. Jeżeli pracownik zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywad na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wówczas dziecko zostanie
odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) z zapewnieniem min. 2 m odległości
od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
8. Powiadomiona zostanie przez dyrektora właściwa miejscowo Stacja Sanitarno Epidemiologiczna oraz zastosowanie się do jej zaleceo oraz ogólnych zaleceo GIS lub
Ministerstwa Zdrowia.
9. W miarę możliwości zostanie sporządzona lista osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną
o zakażenie.
10. Dyrektor szkoły ustala z organem prowadzącym i z SANEPID-em potrzebę ewentualnego
zawieszenia zajęd stacjonarnych w szkole i jego zakresu.
11. Obszar, na którym przebywała i poruszała się osoba podejrzana o zakażenie zostanie poddany
gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekowany.
VI. Tryb dokonywania zmian w procedurze.
Zmian w procedurze dokonuje dyrektor w sytuacji zmian aktów prawnych lub zaleceo i
dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz GIS-u, MEN.
VII. Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice oraz inne
osoby wchodzące do placówki.
VIII.

Procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2021r.

