Załącznik nr 1

Procedura bezpieczeństwa
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Publicznej Szkole Podstawowej w Drobninie
obowiązująca od 1 września 2020 roku
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 z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.
4. Opiekunowie umówieni z pracownikiem szkoły mogą wejść do budynku, zachowując
zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk oraz osłona ust i nosa), jednak wejścia do szkoły
należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
5. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
6. Uczniowie i pracownicy szkoły, przebywając w części wspólnej, zobowiązani są do osłony
ust i nosa (maseczka, przyłbica).
7. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły:
a) z klas I – III – wyjście ewakuacyjne,
b) z klas IV – VIII – wejście główne.
8. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym po wejściu do szkoły udają się do szatni, a
następnie do świetlicy.
9. Po wejściu do budynku uczniowie z klas I-III rozpoczynający lekcje o godzinie 9.05 udają
się do swoich sal, gdzie oczekują wychowawcy.
10. Uczniowie dochodzący do szkoły samodzielnie lub przywożeni przez opiekunów
przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
11. Osoby z zewnątrz przed wejściem do szkoły kontaktują się telefonicznie z sekretariatem
(obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk; mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych).
12. Opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zmianie numeru telefonu. Winni
również niezwłocznie odebrać telefon ze szkoły i przybyć do niej, jeśli zaistnieje taka
konieczność.
13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w
gabinecie profilaktyki zdrowotnej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
14. 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.
15. W salach znajdują się tylko przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
16. 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 powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
17. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
18. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
19. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min (w tym samym czasie na
przerwie może przebywać jeden oddział).
20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw (uczniowie klas IV – VIII spędzają przerwy na
boisku szkolnym – każdy oddział przebywa w wyznaczonej części boiska, jeżeli warunki
atmosferyczne nie pozwalają na wyjście na świeże powietrze, uczniowie pozostają w
budynku pod opieką nauczycieli dyżurujących, oczekując na lekcję obok zaplanowanej
sali, nie spacerują, zakrywają usta i nos.).
21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
23. W szatni obowiązuje osłona ust i nosa. Przy wejściu do szatni umieszczony jest środek do
dezynfekcji rąk.
24. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych określa zasady dotyczące
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są
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.
25. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z
uczniami oraz nauczycielami.
26. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają konieczny
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w
bibliotekach.
27. Higienistka szkolna, ustala i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej oraz godziny pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa
oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu
Zdrowia.
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 obowiązkowo
dezynfekują dłonie, zakrywają usta i nos.
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. Codziennie monitoruje się prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 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 sanitarno-higienicznych wiszą 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 lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Pojemnik do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych znajduje się obok
pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi.
9. Czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni dokonują pracownicy obsługi według
przydziału miejsc i czynności.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
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. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych należy odizolować osobę w
gabinecie profilaktyki zdrowotnej.
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. 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 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.

