.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rumi
obowiązują od 1 września 2020r.
Podstawa prawna:

1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich działania
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja wydane na
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek oraz przedszkoli od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:
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1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
2) gastronomii,
3) organizacji pracy burs/internatu,
4) postępowania

w

przypadku

podejrzenia

zakażenia

u

pracowników

szkoły/internatu/bursy.

Możliwe warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły
1. Standardowym sposobem organizacji zajęć są zajęcia tradycyjne, w szkole.
2. Dyrektor szkoły może zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej
i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C,
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie powiatu nie oznacza
automatycznego przechodzenia pracy szkoły w tryb mieszany czy zdalny. W takich
wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko
ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach
wspólnych szkoły lub placówki.
4. W przypadku funkcjonowania szkoły w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie
powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny,
a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres
treści materiału z poszczególnych przedmiotów.

Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji
wystąpienia zakażenia na danym terenie
Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
1. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla
szkół i placówek oświatowych.
2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
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prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły
Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć
i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na
danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej
decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.
Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony
czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna
będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje
uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.
Rozpoczęcie działań z uwagi na sytuację epidemiologiczną
Informacja do senepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od
lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców, dyrektora szkoły lub innych
pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega
weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Przeprowadza on dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje
czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.
Procedury w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2
W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia na terenie
szkoły, dyrektor lub wskazany pracownik powinien odizolować ucznia w wyznaczonym
wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować o tym fakcie rodziców, którzy
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muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać
się do lekarza.
Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg
oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne,
którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych.
Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego.
Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne
osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane
nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać
w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez
pomiar temperatury ciała.

1. Szkoła

Podstawowa

§1
Ogólne zasady organizacji pracy
im Jana Brzechwy w Rumi wznawia

funkcjonowanie

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie
ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt
telefoniczny lub mailowy. Jeśli sprawa jest bardzo pilna obowiązuje stosowanie środków
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Na teren
placówki będą wpuszczane

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących

infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego
obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
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4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:


zachowanie 1,5 metrowego dystansu,



zakrycie nosa i ust,



obowiązkowa dezynfekcja rąk,



ograniczone przemieszczanie się po szkole,



ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.



1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

opiekunowie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
w izolacji.
6. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
7. W szkole obowiązuje zasłanianie ust i nosa przez uczniów podczas przerw, w szatni, w
drodze na stołówkę. W przypadku zalecenia przez nauczyciela, aby uczeń miał zasłonięte
usta i nos podczas zajęć uczeń wykonuje polecenie nauczyciela. Wszyscy pracownicy
obowiązkowo zasłaniają usta i nos poprzez noszenie przyłbic/ maseczek szczególnie
podczas przerw i kontaktu z innymi osobami. W salach lekcyjnych można od tego
odstąpić.
8. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. musi być on dezynfekowany po użyciu w danej
grupie.

11. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które
nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego
są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.
5

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga - umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
15. Każdy wychowawca zapewni sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami
ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość
– telefon.
16. Szkoła czynna jest w godzinach: od 6.30 do 17.00.
17. Szkoła zapewni taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny
przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć
na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
18. 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 powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
19. 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 muszą
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
20. Sale muszą być wietrzone, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
21. Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, w tym w czasie przerw, w odpowiednich warunkach pogodowych.
22. Szatnia zamknięta do odwołania.
23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić
zapisy, dotyczące 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
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godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
24. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
25. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w
szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
26. Gabinet pielęgniarki czynny w piątki od … do…. Rekomenduje się, we współpracy z
pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną, ustalić i
upowszechnić 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.
27. Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą
na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w przepisach prawa oraz
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia,
zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i
ich opiekunów.
28. W szkole będą wyłączone źródełka wody pitnej, uczniowie podsiadają własne napoje
niegazowane.

§2
Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych
1. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5
dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby
dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt
dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże
powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
2. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
3. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości
angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
4. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
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5. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego
niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
7. Grupa dzieci przedszkolnych wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i
stałej sali .
8. Do grupy dzieci przyporządkowani będą, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami
opiekunowie.
9. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie
myć, czyścić lub dezynfekować.
10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
11. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która
uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Każde dziecko wchodzi
pojedynczo do szkoły. Odbierane jest przez woźną oddziałową lub wychowawcę.
Obowiązkowo mierzona jest temperatura.
12. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
13. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu
wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma
takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
14. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem
detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały
dostęp.
15. Plac zabaw – zamknięty.
16. Uczniowie podchodząc do nauczyciela podczas lekcji powinni mieć zasłonięte usta i nos.

§3
Organizacja zajęć pozalekcyjnych
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1. Ogranicza się liczebność grupy.
2. Rodzice przyprowadzają TYLKO DZIECI ZDROWE.
3. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
nauczycielka może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji.
4. Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
5. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
7. 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.
8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
10. Ograniczenie aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
12. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w
tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po
zakończeniu zajęć.
13. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły.
Wybór formy kształcenia
1. Wyboru

formy

kształcenia

– stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia

zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Miasta Rumi , na terenie którego ma
siedzibę Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rumi
2. W zależności od tego, czy Powiat wejherowski i miasto Rumia, na terenie którego ma
siedzibę Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi , został zaliczony do strefy „czerwonej”
lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia

określonych

ograniczeń,

nakazów

i

zakazów
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w

związku

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor

podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły
przewidzianej w odrębnych przepisach.
3. W sytuacji niezaliczenia do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje
kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i
placówek oświatowych.
4. W

przypadku

zaliczenia

do

strefy

„żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o

przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia
zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub
poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie
kształcenia na odległość (zdalnego),
2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas
określony

i

wprowadzeniu

w

całej

szkole

kształcenia

na

odległość

(edukacji zdalnej).
5. W przypadku zaliczenia do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o
przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego
zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole
kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
6. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody
organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego i OP w Rumi.
7. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania
zgody

organu

prowadzącego

i

pozytywnej

opinii

Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego.
8. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5
dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form
kształcenia na czas określony.
9. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5
dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami
zawartymi w przepisach szczególnych.
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§4
Nauczyciele
1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
2. Realizacja podstawy programowej

odbywa

się w formie pracy

stacjonarnej/

zdalnej/hybrydowej.
3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne,
opiekuńcze i wychowawcze.
4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób
ustalony przez dyrektora szkoły.
5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie
zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę;
podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy
otwartych oknach.
7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie
po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na
świeżym powietrzu. Dziecko nie siada na toalecie.
8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica,
może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
10. Nauczyciele klas 1-3/religii/wf/j.kaszubksiego/j.ang. czekają przed 1 lekcją podczas
przerwy przy wejściu do szkoły od strony dziedzińca i zabierają uczniów , także ze
świetlicy, do sali na zajęcia, gdy zadzwoni dzwonek. Po zakończonych zajęciach
nauczyciele sprowadzają dzieci do szatni i odprowadzają do wyjścia szkoły – wyjście
naprzeciwko biblioteki lub do świetlicy.
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11. Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ustalają przerwy dla kl. 1- 3 oraz przerwy
obiadowe zgodnie z wytycznymi MEN,MZ,GIS.
§5
Rodzice
1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez
jakichkolwiek objawów chorobowych.
2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie
trwania epidemii COVID-19.
4. Rodzice

zobowiązani

są

do

podania

co

najmniej

2

możliwości

kontaktu

(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
5. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy istotnych informacji na temat stanu
zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać
ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.
7. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminie
związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i
wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek
oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Dziecko nie zostanie w danych dniu
przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów
chorobowych .
8. Rodzic zobowiązuje się do poinformowania wychowawcy /dyrektora poprzez kontakt
telefoniczny z sekretariatem/ e-dziennik o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej
odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny
zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.

§6
Pracownicy szkoły
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1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed
zarażeniem.
2. Maseczki/przyłbice winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem
dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku
zakrywania ust i nosa.
4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je
spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne,
inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego
użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie
szerzenia się COVID-19.
8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:


utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),



dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,



dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,



dezynfekcji toalet,



dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i Sali przedszkolnej.

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
10. Do obowiązków personelu obsługi należy także:


sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy
wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,



napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i
dezynfekowanie,



wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
i dezynfekcja.
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11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

§7
Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły, oddziału przedszkolnego
1. Do

szkoły/

oddziału

przedszkolnego

może

uczęszczać

wyłącznie

zdrowy

uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W
przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy
termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy
uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów)
2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje
niezwłocznie rodziców o odbiorze dziecka ze szkoły, izolując ucznia w pomieszczeniu do
tego przygotowanym. W przypadku gdy syt. ma miejsce podczas lekcji, nauczyciel
wzywa pedagoga, psychologa, wicedyrektora.
3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby
zdrowe.
4. Do szkoły uczniowie / oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o
wyznaczonych godzinach.
5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca czeka w przedsionku
szkoły lub na zewnątrz . Gdy sytuacja jest pilna osoba przebywająca na terenie placówki
powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust
i nosa.
6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem
dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku i dezynfekuje ręce.
7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i
wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców
wynoszący min. 2 metry.
8. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się od strony dziedzińca – sala 12. Rodzice
wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni
wspólnej (łącznik – od drzwi wejściowych dziecko odbiera pracownik oddziału
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przedszkolnego), z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie
od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m, należy rygorystycznie przestrzegać
wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
9. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą
dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2m, może
przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu
nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ). Należy
jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum. Rodzic
może być do 15 min. z dzieckiem, które się adaptuje i tylko 1 dzień.
10. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które
będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§8
Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego
1. Plac zabaw zostaje wyłączony z użytkowania.
2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać
dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
4. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela.
5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów.
Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów
w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły,
przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać
jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
7. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
8. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu
(boisku szkolnym).
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9. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować,
umyć.
10. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
11. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.
12. Sprzęt na boisku - czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma
takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

§9
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły;
będzie udostępniony na stronie szkoły.
2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli
bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną
bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między
pracownikiem a użytkownikami.
4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur,
telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często
używanych.
6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na
wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:


na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny
do 72 godzin (trzy doby);



tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
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2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na
którym leżały książki.
4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone
półki w magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze
należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia
kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu
przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami
dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do
dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych
właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej
zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać
dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach
zamkniętych.
7. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego
przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o
dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym
znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości.
Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla
uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to
miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w pudłach i
torbach – można je ustawiać na podłodze.
9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi
się samodzielnie.
10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym
przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie
takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć
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okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na
kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze
zwracanym egzemplarzem.
ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady
zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w wyznaczonym przez
szkołę terminie. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma
przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców telefonicznie lub poprzez inne kanały
kontaktu (Messenger) o terminach zwrotów książek i podręczników oraz
możliwościach ich odkupienia.
4. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email:
biblioteka@wp.pl w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw
dotyczących wypożyczeń.
5. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i
książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach,
usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie
uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone
rozdarcia).
6. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do
zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym
terminie.
7. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez
dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni i godziny (w celu
uniknięcia grupowania się osób).
8. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce
oraz rękawiczkach.
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9. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby
umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
10. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek
(pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą
być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie
z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich
udostępniania.
11. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o
określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:


podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko
ucznia, klasa, przedmiot i tytuł podręcznika, łączna ilość. Książki przynoszone są do
szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście
udostępnionej przez nauczyciela;



książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer
telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane do folii ochronnej. Następnie są
odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym
pomieszczeniu.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego
zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do
odkupienia książki, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych
narzędzi komunikacji.
Wypożyczanie książek odbywać się będzie od pon. do pt. od8.00- 11.30, zwrot książek :
w pon., środy i piątki od 11.30 –14.00

§10
Zasady korzystania z szatni szkolnej
1.

Szatnia szkolna jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w
Rumi.
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2.

W szatni należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno krzyczeć, popychać się,
stwarzać niebezpiecznych sytuacji. Uczeń zasłania nos i usta podczas przerw i
przebywania w szatni.

3.

Szatnia szkolna jest czynna tylko w godzinach zajęć lekcyjnych i świetlicowych (6.3017.00)

4.

Uczniowie korzystający rano ze świetlicy powinni przyjść do szatni nie wcześniej niż o
godzinie 6.30, przebierać się , natychmiast udać się do świetlicy.

5.

Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 powinni przyjść do szatni nie
wcześniej niż o godzinie 7.55. Od tej pory nauczyciel dyżurujący przejmuje opiekę nad
uczniem. Wcześniej za bezpieczeństwo ucznia odpowiadają rodzice/prawni
opiekunowie.

6.

Uczniowie rozpoczynający lekcje później niż o godzinie 8.00 powinni przyjść
do szatni najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.

7.

Każda klasa ma w szatni przyporządkowany i oznaczony boks.

8.

Uczniowie rozbierają się oraz ubierają przed wejściem do boksu.

9.

Zmiana obuwia w szatni jest dla wszystkich uczniów obowiązkowa.

10.

Okrycia i worki z obuwiem uczniowie wieszają w wyznaczonych boksach. Wchodzenie
do boksu innej klasy jest zabronione.

11.

Uczeń zobowiązany jest pozostawić obuwie zamienne wyłącznie w worku , który jest
podpisany imieniem i nazwiskiem.

12.

Rękawiczki, czapki i inne drobne elementy odzieży należy włożyć do kieszeni lub
zabezpieczyć tak, aby nie wypadły.

13.

W czasie przerw i w czasie pozalekcyjnym obowiązuje zakaz przebywania uczniów w
szatni. W uzasadnionych przypadkach uczeń może wejść do szatni za zgodą
pracownika.

20

14.

Osoby korzystające z szatni zobowiązane są dbać o wygląd, czystość i porządek
pomieszczeń.

15.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione
w szatni (dokumenty, portfele, telefony komórkowe, klucze, itp.).

16.

O wszelkich zauważonych zniszczeniach lub kradzieżach uczniowie mają obowiązek
poinformować pracownika obsługi lub nauczyciela dyżurującego.

17.

Po zakończeniu lekcji uczniowie udają się do szatni pod opieką nauczyciela,
z którym mają ostatnią lekcję w tym dniu i pozostają pod jego opieką aż
do opuszczenia szatni – dotyczy klas młodszych.

18.

Uczniowie korzystający z szatni podporządkowują się bezwzględnie dyżurującemu
pracownikowi szkoły odpowiadającemu za ich bezpieczeństwo.

19.

Nie wolno przewieszać odzieży, przestawiać obuwia należącego do innych uczniów.

20.

Na okres ferii letnich i zimowych każdy uczeń zabiera obuwie zamienne do domu.
Rzeczy, które nie zostaną zabrane do domu ze względów sanitarnych ulegają
wyrzuceniu.

21.

Za szkody poczynione w szatni przez ucznia odpowiadają materialnie jego rodzice.

22.

Przestrzeganie regulaminu wchodzi w zakres wywiązywania się ucznia
z obowiązków szkolnych i ma wpływ na ocenę zachowania.

23.

Nauczyciel pełniący dyżur w szatni, zobowiązani są do koordynowania ruchem na
klatce schodowej prowadzącej do szatni oraz w szatni tak, aby ograniczyć gromadzenie
się uczniów i umożliwić zachowanie dystansu społecznego.

24.

Uczniowie zostawiają w szatni okrycie wierzchnie i zabierają wszystkie potrzebne
rzeczy, z których będą korzystać w ciągu dnia.

25.

Wejście do pomieszczeń umożliwione będzie po skończeniu zajęć zgodnie z planem
lekcji danej klasy.
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26.

Pani z obsługi dezynfekuje pomieszczenia po każdej grupie osób korzystających z
szatni (w czasie lekcji). Uzupełnia kartę monitorowania prac porządkowych .
§11
Wycieczki szkolne

1. W okresie trwania epidemii zawiesza się organizowanie wycieczek do zakończenia
pierwszego semestru z możliwością przedłużenia ograniczenia.

§12
Zasady organizacji dowozu dzieci do szkoły w warunkach panującej epidemii SARS
CoV-19
• Podmiot realizujący usługi transportowe zobowiązany jest z zapoznaniem się i
bezwzględnym przestrzeganiem procedury.
• W pojeździe może być przewożona tylko tak liczba osób jaka określona jest w dokumentacji
pojazdu jako miejsca siedzące.
• Wszystkie osoby przewożone środkiem transportu powinny stosować osłonę ust i nosa.
• W strefie czerwonej liczba osób przewożona pojazdem powinna wynosić 50% liczby miejsc
siedzących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej
dla danego typu środka transportu.
• Dzieci przewożone są pod opieką nauczyciela – opiekuna/ lub opiekuna.
• Nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie podróży oraz podczas wsiadania i
wysiadania ze środka transportu.
• Pojazd powinien spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone w prawie o ruchu
drogowym.
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§13

Gastronomia

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zachowana odpowiednia odległość stanowisk
pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony
osobistej: przyłbice lub maseczki obowiązkowo. Szczególną uwagę należy zwrócić na
utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w
czasie epidemii. W szkole obowiązuje zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę
możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy
zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy
krzeseł po każdej grupie.

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki,
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i
wyparzyć.

 Zostaną usunięte dodatki (np. cukier, ,wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i
wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie jest prowadzona samoobsługa.
Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację
w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
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2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej
1,5 m.
3. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas
pracownik obowiązkowo nosi maskę/ przyłbicę, rękawice ochronne, fartuchy .
4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających
jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego
rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
a) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków – ustala intendent szkoły,
b) w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy,
c) w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z pkt 1 i 2 dopuszcza się
spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych.
6. Zainstalowana w szkole fontanna wody pitnej zostaje wyłączona do odwołania.
7. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do
przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a
także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
8. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel.
9. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
10. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę. Na stołówce nie obowiązuje
samoobsługa. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki,
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i
wyparzyć. Na stołówce usunięte dodatki (np. cukier, wazoniki, serwetki) z obszaru sali
jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie jest prowadzona
samoobsługa. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę
stołówki przy zachowaniu odpowiednich restrykcji: zasłonięte usta i nos, rękawiczki i fartuch.
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§ 14
Kontakt z osobami trzecimi
1. Do odwołania w SP 10 zostaje ograniczony bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do
niezbędnego minimum.
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą bądź
kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę
możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony
osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny
mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie
w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem
korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i
nosa).
4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli
osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek
powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie
noszenia rękawiczek.
§ 15
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie
mogą przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem
zakaźnym.
3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę
ciała powyżej 37,3ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy,
który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia
ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym
pomieszczeniu.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania
dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
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Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas
nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m
odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą niezwłocznie
odebrać dziecko ze szkoły.
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia
rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wejherowie (nr tel 58
672 74 27.) oraz organ prowadzący szkołę.

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych
działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się
do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

§ 16
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie
powinien przychodzić do pracy.
2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym
szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer
999 lub 112.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia
dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby
sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
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6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie
przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić
wszystkich pracowników oraz rodziców.
11. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
12. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i
personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
13. Należy wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.
14. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a
także obowiązujących przepisów prawa.
15. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń.
16. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
17. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.
18. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp)
potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.
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19. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do
wytycznych

Głównego

Inspektora

Sanitarnego

dostępnych

na

stronie

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
20. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg
oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli
wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne,
którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien
stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać
skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego
kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i
mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale
monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

§17

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.
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 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety.

 W szkole obowiązuje 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.

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 Bieżąca dezynfekcja toalet.
 Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym
zakresie

zostały

wskazane

na

stronie

internetowej

GIS:

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-wspostepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
§18
Postanowienia końcowe
1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu ……. zarządzeniem dyrektora szkoły nr
…./2020.
3. Procedura może być modyfikowana.
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4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych
przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
7. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura,
odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 2
8. Wszyscy są świadomi, że mimo zastosowania możliwych środków ochronnych, w
obecnej sytuacji pandemicznej może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w
sytuacji zarażenia podczas pobytu dziecka w szkole nie będę wnosił skarg, zażaleń,
pretensji do Dyrektora szkoły.
9. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby
zainteresowane.
10. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu
prowadzącego,

kuratora

oświaty,

stacji

sanitarno-epidemiologicznej

oraz

służb

medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole
objawów chorobowych.

Postanowienia ogólne

1. Szkoła posiada procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19.
2. Umieszczone zostają w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu
prowadzącego,

kuratora

oświaty,

stacji

sanitarno-epidemiologicznej,

służb

medycznych.
3. Telefony alarmowe:
SANEPID WEJHEROWO: PSSE Wejherowo ul. Obr. Helu 3 | 84-200 Wejherowo
07:00-15:00
58 677 79 01
58 672 74 27
58 672 74 23
58 672 74 24
całodobowo: 697 611 090
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całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w
sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590
KURATORIUM Oświaty w Gdańsku: 58 322 29 00
Organ prowadzący w Rumi: tel. 58/ 67 96 500
Szpital zakaźny w Gdańsku 58 341 40 41

FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI Z STREFIE ŻÓŁTEJ
I CZERWONEJ

1. Organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:
o

higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

o

gastronomii,

o

organizacji pracy burs/internatu,

o

postępowania

w

przypadku

podejrzenia

zakażenia

u

pracowników

szkoły/internatu/bursy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacjiroku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

2. Do minimum zostaje ograniczone przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym
w strefach wydzielonych.
3. Uczniowie mają obowiązek zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych szkoły
a także stosowania przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).
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4. Uczniowie mają obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
takich jak np. zajęcia z techniki - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między
uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu i innych urządzeń.
5. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły
w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój
nauczycielski, korytarz).
6. Wyznacza się stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa
(np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają
się w jednej sali).
7. Ustala się adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych
(pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw
produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej).
8. Zostaje

wprowadzone

obowiązkowe

mierzenie

termometrem

bezdotykowym

temperatury ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona
równa albo przekracza 37.5 °C pracownik nie podejmuje pracy i powinien
skorzystać z porady lub

teleporady medycznej. W przypadku wystąpienia

niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo
dokonać pomiaru temperatury ciała;
a) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37.0 °C lub wyżej – należy
(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze
szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
9. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
10. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni
terenu szkoły.
11. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować
rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/
po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
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Załącznik nr 1
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Rejestr mycia i dezynfekowania pomieszczeń.
Ustala się, że dokonywanie czynności mycia i dezynfekcji będzie przebiegało
wg następującego harmonogramu:

l.p

Rodzaj powierzchni,

Sposób mycia

.

sprzętu

dezynfekcji

1

Ciągi
komunikacyjne,
podłoga korytarz,
jadalnia

2

Klamki, kontakty,
poręcze

3

Blaty, oparcia
krzeseł

4

Zastawa stołowa,
sztućce

Sanitariaty

detergentem/
Płyn

Płyn

gimnastyczny

na

bieżąco

Min.4 razy dziennie

dezynfekujący
Płyn
dezynfekujący

prac. obsługi
prac. kuchni

prac. obsługi
prac. kuchni

2 razy dziennie

prac. obsługi

Detergent
i wyparzanie w

Po każdym posiłku

prac. kuchni

Środki myjące
dezynfekujący

Sprzęt

odpowiedzialne

dezynfekujący

Płyn

6

Osoby

Woda z

600C

5

Częstotliwość

Po każdej przerwie na lekcje

Płyn

Po każdorazowym

dezynfekujący

skorzystaniu przez grupę

prac. obsługi
prac. kuchni

nauczyciel wf
prac. obsługi

uczniów

7

Sprzęt sportowy

Płyn
dezynfekujący

8

Kuchnia: blaty

Środki

robocze, noże, deski

bakteriobójcze

do krojenia, zastawa

i detergenty

Po każdorazowym
skorzystaniu przez grupę
dzieci
Po każdorazowym
skorzystaniu

nauczyciel wf
prac. obsługi

prac. kuchni

36

stołowa, sztućce,
chochle, garnki,

Płyn
dezynfekujący

artykuły
żywnościowe w
opakowaniach
7

klawiatury , myszki,
laptopy

Płyn
dezynfekujący

Po każdorazowym

Nauczyciele,

skorzystaniu przez

prac. obsługi

grupę dzieci

Wdrożenie zaleceń WHO, tj.: 5 kroków bezpieczeństwa żywności:
1. Pamiętaj o higienie osobistej i otoczenia
Myj ręce:








przed kontaktem z żywnością
po wyjściu z toalety
po kasłaniu, kichaniu, dmuchaniu nosa
po obróbce lub kontakcie z żywnością surową i nieprzetworzoną
po zajmowaniu się odpadami i śmieciami
po jedzeniu, piciu, lub paleniu
po kontakcie z pieniędzmi.

Zachowaj higienę: narzędzi, desek, blatów roboczych. Dezynfekuj je.
2. Separuj żywność
Właściwa separacja żywności przetworzonej i surowej zapobiegnie przeniesieniu
drobnoustrojów na inną żywność.





oddzielaj produkty surowe i produkty już przygotowanych do spożycia
oddzielaj surowe mięso, drób, owoce morza od innej żywności
do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu i przedmiotów,
np. noży i desek do krojenia
magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach.

3. Poddawaj obróbce cieplnej
Właściwa obróbka termiczna żywności ( min 70°C ) prowadzi do zabicia prawie wszystkich
niebezpiecznych mikroorganizmów.


gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja i owoce morza
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żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, aby zyskać pewność,
że osiągnęła ona temperaturę 70°C
co do mięsa i drobiu, musisz mieć pewność, że soki z wnętrza tych produktów są
czyste – nie różowe
żywność przed spożyciem również odgrzej do temperatury powyżej 70° C.

4. Utrzymuj żywność we właściwej temperaturze.
Podczas przechowywania żywności w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 60°C,
wzrost mikroorganizmów jest wolniejszy lub nawet powstrzymany.





nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej przez okres dłuższy
niż 2 godziny
wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty przechowuj w lodówce (najlepiej
w temperaturze poniżej 5°C)
nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli przechowujesz ją w lodówce
nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej (zanurz produkt
w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń grzejnych).

5. Używaj bezpiecznej wody i żywności
Surowe produkty, w tym woda i lód mogą być zanieczyszczone niebezpiecznymi
mikroorganizmami i substancjami chemicznymi. Toksyczne substancje mogą powstawać
w uszkodzonej lub spleśniałej żywności. Uważnie wybieraj surowe produkty i stosuj proste
metody (tj. mycie i obieranie), które mogą obniżyć ryzyko zakażenia i zachorowania.






używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, aby stała się ona bezpieczna
do spożycia
wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność
wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była bezpieczna, np. żywność
w szczelnie zamkniętym opakowaniu, czy pasteryzowana
myj owoce i warzywa, szczególnie jeśli jesz je na surowo
nie jedz żywności, która utraciła już datę przydatności do spożycia- sprawdzaj
na opakowaniu.

INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI
SPRZĘTU SPORTOWEGO
1.

Instrukcja dotyczy mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego: piłek, materacy, ławeczek

i drabinek sportowych, obręczy, pachołków, bramek piłkarskich itp.
2. Ustala się częstotliwość mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego po każdej grupie,
która korzystała ze sprzętu sportowego.
3. Osoby wykonujące czynności mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego –
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nauczyciele wf-u i pracownicy obsługi.

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Oświadczam, że moja córka/ mój syn ……………………………………uczeń kl.
…………..
nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej
rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia*).
Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego
dziecka i naszych rodzin tj:
- mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19
- w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie)
personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i
najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
- w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub
personelu szkoła przejdzie w wariant B lub C po uzyskaniu opinii Sanepidu i OP, a wszyscy
przebywający
w danej chwili na terenie szkoły oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą
kwarantannę.
- w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry
pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej
izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie
powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka,
bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe, niepokojące zachowania
dziecka.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce z procedurami związanych z
reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie
zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz
natychmiastowego
odebrania
dziecka
z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu
w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u
mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do
niej
wrócić
po
ustaniu
wszelkich
objawów
chorobowych.
Zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy /dyrektora poprzez kontakt telefoniczny
z sekretariatem/ e-dziennik o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa
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Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty
kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.
Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka. Zapoznałem się z
procedurami dotyczącymi pobytu dzieci w czasie epidemii.
…………………………………………
……………………………………….
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

(podpis matki/opiekuna prawnego)

Data:……………………………………….
Jestem świadomy, że mimo zastosowania możliwych środków ochronnych, w obecnej
sytuacji pandemicznej może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w sytuacji
zarażenia podczas pobytu dziecka w szkole nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do
Dyrektora szkoły.
…………………………………………
……………………………………….
(podpis ojca/opiekuna prawnego)

(podpis matki/opiekuna prawnego)

Rejestr pomiaru temperatury
Wynik
Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Data pomiaru

pomiaru
temperatury
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