Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w systemie
stacjonarnym, w okresie zagrożenia COVID-19,
w roku szkolnym 2020/2021
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
Dyrektor szkoły opracowuje procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,
z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych
wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Założenia ogólne
1. Nauczyciel przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z uczniem powinien
zaznajomić się z obowiązującymi procedurami, zastosować się do nich pod kątem
organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności
zawodowych.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministra Zdrowia, WSSE w Rzeszowie, a także obowiązujących
przepisów prawa.
3. Dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz
kadra będą poinformowani o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad
higieny oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przychodzenie i przyprowadzanie dzieci do szkoły
Rodzice/opiekunowie bezwzględnie zobowiązani są do zapoznania z procedurami
bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
w związku z wystąpieniem COVID-19
 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.
 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji
rąk.
 Do szkoły uczniowie klas I - III i pracownicy wchodzą wejściem głównym.
 Uczniowie klas IV - VI wchodzą do szkoły wejściem bocznym, wybieg szkolny od strony
biblioteki szkolnej.
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 Uczniowie klas VII - VIII wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony wybiegu
szkolnego na przeciwko sekretariatu szkoły.
 Wyłącznie opiekunowie odprowadzający dzieci klas I mogą wchodzić do wyznaczonej
przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
e) Dziecko po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, a następnie przechodzi do szatni,
zostawia wierzchnie okrycie, zmienia obuwie i przechodzi do sali, w której będą się
odbywały zajęcia.
f) Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji
sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się
skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej
się na terenie szkoły.
g) W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz, tj.
rodziców uczniów klas I do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie
środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
i w wyznaczonych obszarach.
 Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla
szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych
termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 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 sala nr 20 przy gabinecie higienistki szkolnej, zapewniając
min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 W miarę możliwości tak organizuje się pracę i jej koordynację, by umożliwiła
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w
miejscach wspólnych i ograniczyła 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.


W szkole 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.



Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub
dezynfekować.
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Uczeń posiada 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.



Uczniowie nie pozostawią w szkole przyborów potrzebnych na lekcje techniki i plastyki.



W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.



Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Przerwy będą tak
organizowane, aby w miarę możliwości zapewnić zachowanie dystansu społecznego oraz
ograniczyć gromadzenie się uczniów na poszczególnych korytarzach.
W klasach IV –VIII przerwy będą organizowane tak, aby w miarę możliwości zapewnić
zachowanie dystansu społecznego oraz ograniczyć gromadzenie się uczniów na
poszczególnych korytarzach.



Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Podczas zajęć
należy zachować bezpieczną odległość od współćwiczącego.


Przybory wykorzystywane podczas zajęć sportowych znajdują się w dwóch magazynach
w celu naprzemiennego, (co drugi dzień) korzystania ze sprzętu oraz ich dezynfekcji.
Sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po
każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 Po każdych zajęciach należy wietrzyć sale gimnastyczne. Przed wejściem na salę
gimnastyczną uczeń ma obowiązek dezynfekować dłonie.
 W miarę możliwości każdy oddział ćwiczebny przebiera się w osobnej szatni. Odzież
wierzchnią uczniowie zawieszają, na co drugim wieszaku starając się zachować
bezpieczny dystans. Szatnie należy wietrzyć po każdej grupie
 Obiekty sportowe na świeżym powietrzu „Orlik”- wszystkie urządzenia stałe należy
dezynfekować po każdym dniu zajęć. Oddziały ćwiczące, przebywające równocześnie na
obiektach zewnętrznych mają obowiązek zachować bezpieczną odległość od siebie
 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.
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Szatnia szkolna
Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, w szatni w miarę
możliwości wykorzystywany jest co drugi boks, uczniowie wieszają wierzchnie okrycie
w miarę możliwości na co drugi wieszak. Wszystkich, bez względu na klasę obowiązują
podpisane worki na obuwie zmienne. Po zajęciach uczeń zabiera z szatni swoje okrycie
i obuwie oraz dezynfekuje ręce po wyjściu z szatni.

Świetlica szkolna
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie możliwości w
innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza
się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii ( Załącznik do procedur).
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.

Administracja i obsługa
Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

Biblioteka Szkolna
Ustala się i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,
zgodnie z załączonym Regulaminem pracy biblioteki załącznik do Procedur. Uwzględnia się
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
w bibliotekach.

Higienistka szkolna
Ustala się we współpracy z higienistką szkolną i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu
profilaktyki zdrowotnej, podając godziny jego pracy na drzwiach gabinetu, Zasady te
uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in.
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
szkolnych i powierzchni


Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
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Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają
obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta
i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.



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.



Dyrekcja szkoły monitoruje codzienne prace porządkowe, 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.



Personel przeprowadzający dezynfekcję, powinien 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 należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.



Pracownicy obsługi mają obowiązek na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.



Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, szkoła zapewnia 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/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sarscov-2/

Żywienie w szkole
 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostaną zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość
stanowisk pracy, oraz – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do
czyszczenia powierzchni i sprzętów. Utrzymana wysoka higiena, mycie i
dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców.
 Korzystanie z posiłków będzie prowadzone zmianowo, wydawanie posiłków zgodnie
z maksymalnie bezpieczną liczbą miejsc przy stolikach ( Załącznik do Procedur
z wykazanymi godzinami wejść poszczególnych klas na stołówkę szkolną)
 Po każdej grupie nastąpi czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł.
 Wielorazowe naczynia i sztućce myte będą w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.
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 Dania obiadowe, sztućce i talerze będą wydawane indywidualnie, bezpośrednio
uczniowi, zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki,
serwetki) z obszaru sali jadalnej.

Organizacja pracy szkoły:
 Zabrania się wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do
zapewnienia realizacji zajęć.
 Opiekunowie/ rodzice zostaną poinformowani, że w razie stwierdzenia niepokojących
objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie
dzieci w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
 W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały
kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną
o zakażenie.
 Dokonywanie pomiaru temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry
pedagogicznej i niepedagogicznej możliwe będzie jedynie po uprzednim uzyskaniu
ich zgody.
 Dezynfekowanie rąk obowiązuje przed wejściem na teren szkoły.
 Uzgodniona zostanie szybka ścieżki komunikacji ( Załącznik do Procedur) z
rodzicami dzieci i młodzieży w przypadku ich złego samopoczucia.

Organizacja zajęć
W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

 Zapewnione będą niezbędne środki ochrony oraz instrukcje prawidłowego ich
stosowania.
 Promowane będą zasady higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez wspieranie
i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad higieny rąk
(mycie i dezynfekcja), higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
 Uwrażliwienie kadry na możliwość stosowania środków ochrony osobistej (np.
rękawiczek, maseczek, przyłbic itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie
przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, po kontakcie z zanieczyszczonymi
powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej,
 Zapewnione zostaną środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu
i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środki do dezynfekcji, przy
czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży
 Szkoła zapewnia odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na
zużyte środki ochrony indywidualnej. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej
wyrzuca się do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się
w łazienkach.
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 Zakazuje się korzystania z telefonów podczas zajęć.
 Po każdych zajęciach odbywa się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz regularne
dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia
wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest regularne czyszczenie
powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć
krzeseł, dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i ławek, klawiatur
i myszek, włączników świateł.
 W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć
niezwłoczne zostaną podjęte kroki, mające na celu odizolowanie w odrębnym
pomieszczeniu (sala nr 20) tej osoby od innych osób przebywających w placówce.
 Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej
sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze
stacją sanitarno-epidemiologiczną (15 822 63 18), oddziałem zakaźnym, 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 teleporadę medyczną).
 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje się 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 https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 W sytuacjach szczególnych, związanych z opieką nad uczniami posiadającymi
orzeczenia, opinie PPP lub uczniami będącymi aktualnie w wyjątkowych,
niezależnych od Covid, zdarzeniach zdrowotnych, dopuszcza się przebywanie
rodziców ucznia na terenie szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje taką decyzję,
rozpatrując każdy przypadek indywidualnie. Rodzic obowiązany jest do
przestrzegania procedur dotyczących funkcjonowania szkoły w czasie pandemii,
zabezpieczenie w maseczki, przyłbice i rękawiczki ochronne.
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Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych :
 Obowiązuje ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę
z dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w zajęciach indywidualnych i grupowych
z uczestnikami zajęć oraz kadrą prowadzącą te zajęcia.
 W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć będzie dostosowana do
potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Odbywać się
będzie praca indywidualna lub w małych grupach o stałym składzie.
 Dostosowane zostaną wielkości sal do liczby uczestników zajęć.
 Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie je preparatami na
bazie alkoholu (min. 60%).
 Po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników odbędzie się mycie lub
dezynfekowanie biurek, stołów, klamek, pomocy dydaktycznych, włączników
światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i
detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej). Wietrzenie sali, w której
przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.
 Dzieci i młodzież będą informowane w sposób dostosowany do ich potrzeb, o
unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 Obowiązuje zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu
potrzeb dzieci i młodzieży.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 Przy wejściu głównym do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
 Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do
rąk oraz odczytać informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku
dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek: dezynfekcji dłoni lub
zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania
obowiązujących stref przebywania.
 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
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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. Przestrzegany będzie czas
(30 min.) niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów,
tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.
 Wszyscy pracownicy szkoły będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u pracowników szkoły
1) 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 lub w izolacji.
2) W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia
(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
3) Pracownicy szkoły powinni zostać 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.
4) 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 teleporadę medyczną).
5) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
7) Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
9

8) Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad obowiązujących na
obiektach.

Możliwe warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły może zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić
kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu
nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół 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. W przypadku funkcjonowania placówki 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.

Wariant B
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia
mieszanego, gdy państwowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną
taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym
terenie i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły/placówki. Kształcenie mieszane (tzw.
hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas
(np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne) a także zajęć
przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Dyrektor szkoły będzie
zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na
kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego
opiekę zdrowotną nad uczniem, czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym
nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o
przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze względów
epidemicznych.

Wariant C
Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu
wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.
Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna
opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta, gdy będzie
duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny
większej grupy osób w danej placówce.
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Załączniki do procedur bezpieczeństwa
obowiązujących w systemie stacjonarnym,
w okresie zagrożenia COVID-19,
w roku szkolnym 2020/2021
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