Szkoła Podstawowej nr 2 im. Bronisława Czecha w Zakopanem
Procedura dot. organizacji zajęć w klasach I-III oraz
Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID
Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID
obowiązujące na terenie szkoły
1.
Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
2.
Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych
zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas
kaszlu i kichania;
3.
W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu instrukcję
dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
4.
Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć
niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, zastosowanie systemu dyżurów).
5.
Pracownicy szkoły przychodzą do pracy tylko na wezwanie dyrektora szkoły i zgodnie
z określonym i przekazanym harmonogramem dyżurów;
6.
W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych
i zagranicznych;
7.
Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;
Szczegółowe zalecenia GIS obowiązujące od 20 marca 2020r.:
1)
zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), promować zatwierdzanie spraw
przez Internet.
2)
promować regularne i dokładne mycie rąk przez osoby przebywające w miejscach użyteczności
publicznej: wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)
3)
upewnić się, że osoby przebywające na terenie szkoły mają dostęp do miejsc, w których mogą
myć ręce mydłem i wodą.
4)
umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, w miejscu pracy
i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
5)
wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce (grafika).
6)
zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas pracy, czy wizyty w miejscu
publicznym NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny
kaszlu i oddychania.
7)
zapewnienie, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:-powierzchnie dotykowe w tym
biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury)
muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i
starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

Procedura dot. organizacji zajęć w klasach I-III:
1.

W grupie może przebywać do 12 uczniów.

2.

W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

3.

Każda z grup uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

4.
Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie jest mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę
(uczniów i nauczycieli).
5.
W salach, w której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
6.
W sali odległości
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).

pomiędzy stanowiskami

dla

uczniów

wynoszą

min.

1,5 m

7.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
8.

Uczeń posiada własne wyżywienie-suchy prowiant.

9.
W sali gimnastycznej będzie przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany
sprzęt sportowy oraz podłoga zostanie umyta lub zdezynfekowana.
10.
Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
11.
Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, adekwatnych do potrzeb - różne godziny
przerw lub zajęć na świeżym powietrzu tak, aby grupy nie spotykały się ze sobą. Grupa spędza przerwy
pod nadzorem nauczyciela.
12.
Uczniowie mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu
zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
13.

Nauczyciele będą ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

14.

Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

15.

Wprowadza się zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

16.

W szatni dla uczniów wykorzystywany jest co drugi boks.

17.
Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
18.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
19.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w
każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
20.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
21.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady
– jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawicz- ki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Przed wejściem do szkoły znajdują się pasy co 2 metry.
22.
Osoby przybywające z zewnątrz muszą zachować wszelkie środki ostrożności (m. in. osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
23.

Rodzice dzieci, które uczestniczą w zajęciach podają adres i numer kontaktowy.

24.
Uczniowie są badani przed wejściem do szkoły za pomocą termometru bezdotykowego i dezynfekowanego po użyciu w danej grupie
25.
Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka
konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Postępowanie w przypadku niepokojących dolegliwości
u ucznia
1.
Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowi uczniowie, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2.

Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

3.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły.
4.
Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane
w odrębnym pomieszczeniu (izolatce- sala 33) i niezwłocznie powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły oraz organów, z którymi należy się
kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID
1.
Rodzice/opiekunowie dzieci zostali poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni wysyłać dziecka do szkoły, pozostawić go w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że dziecko może
być zakażone koronawirusem.
2.
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.
3.
W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od grupy. Nie przyjmuje się kolejnych grup uczniów, powiadomiona zostaje właściwa powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
5.
Na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6.
Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i wykonuje zalecenia zgodne 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.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.
Przy wejściu głównym, drzwiach wejściowych, w sekretariacie, pokoju nauczycielskim
oraz na korytarzach znajdują się numery potrzebnych telefonów, w tym do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2.
Przed wejściem do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego
do rąk oraz zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu
rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
3.
Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą dezynfekować dłonie, mają zakryte usta i
nos oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania.
4.
Nauczyciele przypominają uczniom o regularnym myciu rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
5.
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.
6.
Pracownicy są pouczeni o ścisłym przestrzeganiu czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7.
Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
8.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
9.

Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1.
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2.
W miarę możliwości nie będą angażowani w zajęcia pracownicy powyżej 60. roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego
ryzyka.
3.
W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły wyznaczono i przygotowano
(m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (izolatkę- sala nr
40), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID
1.
Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.
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.
3.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Nie przyjmuje się
kolejnych grup uczniów, powiadomiona zostaje właściwa powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje się do indywidualnych zaleceń wydanych przez
inspektorat sanitarny.
5.
Na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6.
Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wykonuje zalecenia zgodne 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.

