Procedury postępowania w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych organizowanych dla uczniów klas I-III
w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie
w czasie epidemii koronawirusa COVID-19
Opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek, obowiązujące od 18 stycznia 2021 r.
Organizacja zajęć w szkole:
1. 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.
2. 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 oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do 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, dezynfekcja rąk).
e) Opiekunowie mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach (szatnia, hol główny,
sekretariat),
f) Rekomendowany jest kontakt z rodzicami z wykorzystaniem technik komunikacji na
odległość.
g) 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 – w wyznaczonym miejscu (sala 46), zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
h) W miarę możliwości należy zachować dystans między osobami przebywającymi na
terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,
i) Aby ograniczyć gromadzenie się uczniów i opiekunów w szatni uczniowie
rozpoczynają lekcje o różnych godzinach – 8.00, 8.55 i 9.50.

j) Wyznaczony pracownik i nauczyciel sprowadzający klasę do szatni pilnuje, aby w
szatni był zachowany dystans społeczny.
k) W szatni zachowane zostają odpowiednie odległości pomiędzy zostawianymi rzeczami
(co trzeci, czwarty wieszak).
l) Uczniowie klas drugich i trzecich wchodzą na teren szkoły – do szatni w miarę
możliwości bez opiekuna. Uczniowie klas pierwszych pod opieką jednego opiekuna, z
którym rozstają się na holu – od tego momentu opiekę nad nimi przejmują nauczyciele.
ł) Nauczyciel rozpoczynający zajęcia w danej klasie oczekuje na uczniów w swojej sali –
15 min. przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli uczeń przyjdzie wcześniej – czeka w świetlicy
szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy.
m) Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. o różnych godzinach, tak aby podczas przerwy
na korytarzu przebywała tylko jedna klasa. Klasa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela. Każdy nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo swojej klasy. W przypadku
zakończenia pracy przed końcem zajęć swojej klasy opiekę nad uczniami przejmuje
nauczyciel religii, języka angielskiego lub etyki. Nauczyciel mający ostatnią lekcję w
danej klasie sprowadza uczniów do szatni i czuwa nad ich bezpieczeństwem do momentu
opuszczenia szatni przez ostatniego ucznia.
n) Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Przy korzystaniu z boiska szkolnego
należy stosować zasadę dystansu społecznego.
o) Wszystkie zajęcia, oprócz edukacji informatycznej oraz wychowania fizycznego
odbywają się w tych samych salach lekcyjnych – każda klasa ma swoją salę.
p) 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.
r) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, zostały usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone
lub dezynfekowane.
s) 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.
t) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
u) Sale lekcyjne, świetlicowe oraz korytarze i inne części wspólne będą wietrzone co
najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
v) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
w) 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.

x) Zajęcia świetlicowe odbywają się w trzech pomieszczeniach świetlicowych, a razie
potrzeby w innych salach dydaktycznych.Środki do dezynfekcji rąk będą 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.
y) Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
6. Zajęcia pozalekcyjnych organizowane w szkoleodbywają się po zakończeniu pracy
stacjonarnej klas I-III, w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i
nakazów przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć, prowadzące je osoby
zajmują się dezynfekcją dotykanych powierzchni oraz dokładnym wietrzeniem sal.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym znajdują się 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 muszą
dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie
przekraczać obowiązujących stref przebywania.
3. 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.
4. Wprowadza się 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.
5. 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.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje
dezynfekcji.
7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lubczyszczenie z użyciem detergentu.
8. Na terenie szkoły znajdują się kosze przeznaczone do wyrzucania rękawic jednorazowych
i maseczek.
Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego, wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca
min. 1,5 m. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk
pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także
higieny osobistej.

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalni, każda klasa osobno wg harmonogramu. Po
każdej grupie następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C.
4. Dodatki (np. cukier, serwetki) są usunięte z obszaru sali jadalnej. Dania i produkty są
podawane przez osoby do tego wyznaczone/ obsługę stołówki.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w
odrębnym pomieszczeniu – sala nr 46 z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
2. Nauczyciel opiekujący się klasą niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
3. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą w
uzgodnieniu z rodzicem wzywa pogotowie ratunkowe.
4. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą w
sytuacji, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z żadnym z rodziców, w uzgodnieniu z
dyrektorem, wzywa pogotowie ratunkowe.
5. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel przygotowuje dla dyrektora notatkę służbową informującą
o tym jaki uczeń manifestował niepokojące objawy, jakie to były objawy, informację czy
został odebrany przez rodzica czy przez pogotowie oraz listę osób mających styczność z
uczniem (uczniów i pracowników).
6. Notatka taka zostaje przechowywana przez okres 21 dniu, a po upływie tego terminu
niszczona, chyba że dyrektor będzie zobowiązany do jej przechowywania dla innych służb.
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.
2. Salę nr 46 przygotowano (m.in. wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący) jako
miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów
chorobowych.
3. Pracownicy szkoły zostali 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. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowane zostaną
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Należy ustalić listę 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.

