Ogólne procedury funkcjonowania
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy
w okresie epidemii
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze procedury powstały w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Niniejsze procedury dotyczą wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie
ZSP w Brzeźnicy oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID-19,
3. Celem procedur jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa
i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie szkoły.
4. Procedury określają działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić dzieciom,
uczniom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym bezpieczne warunki i pomogą
w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19.
§2
Zasady organizacyjne
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
2. Rodzice są zobowiązani do wypełnienia i złożenia u wychowawcy klasy „Deklaracji

rodzica/opiekuna prawnego dziecka klas I-VIII” (załącznik).
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
4. W drodze do/ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Przy

wejściu

do

budynku

szkoły

umieszczono

informację

o

obowiązku

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
6. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do

dezynfekcji rąk.
7. Opiekunowie odprowadzający dzieci, wchodząc do przestrzeni wspólnej szkoły,

zachowują zasady:
 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 opiekunowie

przestrzegają

obowiązujące

przepisy

prawa

związane

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosują środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
8. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do

niezbędnego minimum (obowiązuje 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.
9. Zapewnia się sposób szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia poprzez

kontakt telefoniczny.
10. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które są dezynfekowanie po użyciu w danej

grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy
dezynfekcja odbywa się po każdym użyciu.
11. Szkoła ma zgodę rodzica/opiekuna na pomiar temperatury ciała ucznia.
12. Organizacja pracy umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi

na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się
uczniów na terenie szkoły.
13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy

bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
14. Uczniowie w salach nie muszą nosić maseczek.
15. Uczniowie kl. IV-VIII na korytarzach szkolnych są zobligowani do zakładania

maseczek.
16. Podczas wykonywania swoich obowiązków nauczyciele nie mają obowiązku

zakrywania nosa i ust. Z takiej formy zabezpieczenia można jednak dobrowolnie
korzystać.
17. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć,

uprać lub dezynfekować, są usunięte lub uniemożliwia się do nich dostęp.
18. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są

czyszczone lub dezynfekowane.
19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na

stoliku szkolnym ucznia/ w tornistrze.

20. Uczeń nie zostawia w szkole podręczników/zeszytów przedmiotowych/zeszytów

ćwiczeń.
21. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
22. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę myje się detergentem

lub dezynfekuje po każdym dniu zajęć.
23. Sale i części wspólne (korytarze) wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
24. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
25. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
26. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których

nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
27. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele dopilnowują, aby dzieci
nie udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka dbają
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy.
28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają

kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
29. W przypadku wystąpienia sytuacji epidemiologicznej, która zagraża zdrowiu uczniów,

dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy,
etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
Zawieszenie

zajęć

w

formie

tradycyjnej

adekwatnie

do

skali

zagrożenia

epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych jest
obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
§3
Zasady BHP
1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły obligatoryjnie
dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos oraz nie
przekraczają obowiązujących stref przebywania.
3. Pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem.
4. Pracownicy szkoły dopilnowują, aby uczniowie regularnie myli ręce woda z mydłem,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.
5. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem

utrzymywania

sanitarnohigienicznych,

ciągów

w

czystości

sal

komunikacyjnych,

zajęć,

dezynfekcji

pomieszczeń
powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników (Karta
monitorowania dezynfekcji).
6. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ponadto przestrzega się czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
8. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
9. Uczniom i pracownikom, którzy używają masek lub rękawic jednorazowych na terenie
szkoły, zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.
§4
Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/ucznia
1. Do

szkoły

przychodzą

pracownicy/uczniowie

bez

objawów

chorobowych

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn

dezynfekujący)

pomieszczenie,

w

którym

będzie

można

odizolować*

pracownika/ucznia w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Jest to
gabinet pielęgniarki szkolnej.
 Pracownicy szkoły

są

poinstruowani,

że

w

przypadku

wystąpienia

niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu
i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych kontaktuje się on
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną.
 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, zostaje bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowaniu
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W tej sytuacji należy
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
należy zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego *.
* Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do
wytycznych

Głównego

Inspektora

Sanitarnego

dostępnych

na

stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.
3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, informuje o tym fakcie
dyrektora szkoły. Taki uczeń zostaje odizolowany do gabinetu pielęgniarki szkolnej,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia się
rodziców/opiekunów/osobę upoważnioną o konieczności pilnego odebrania ucznia ze
szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Uczeń w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z opiekunem. Opiekun ucznia
posiada środki ochrony osobistej: fartuch ochronny, maseczka/ przyłbica, rękawiczki.
Na czas oczekiwania na odbiór przez rodzica/osobę upoważnioną uczeń zakłada
maseczkę. Uczeń będzie odebrany przez rodzica/opiekuna/osobę upoważnioną
bezpośrednio z izolowanego pomieszczenia.
4. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
§5
Postanowienia końcowe
1. Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r. i obowiązują do odwołania.
2. Procedury mogą być modyfikowane.
3. Procedury zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz udostępnione
w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
4. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zostają zapoznani
z niniejszymi procedurami.
5. Szczegółowe

procedury bezpieczeństwa

dotyczące

poszczególnych

działalności ZSP w Brzeźnicy stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

obszarów

