Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
przebywania na terenie świetlicy szkolnej w Zespole Oświatowym w Kotuniu
(budynek A)
w związku z zagrożeniem COVID-19
Organizacja opieki w świetlicy szkolnej

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji.
2. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w świetlicy szkolnej w wyznaczonych salach
dydaktycznych, gdy jest taka potrzeba. W przypadku sprzyjających warunków
atmosferycznych, zajęcia mogą odbywać się na boisku szkolnym lub placu zabaw. Należy
unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych.
3. Zajęcia należy organizować i koordynować w sposób umożliwiający zachowanie dystansu
społecznego min. 1,5 m.
4. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co
najmniej raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk należy rozmieścić w świetlicy, w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przed przyjściem na świetlicę, przed
posiłkiem i po powrocie ze świeżego powietrza), ochrona podczas kichania, kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
6. Uczniowie przynoszą na świetlicę tylko niezbędne rzeczy, nie mogą przynosić na świetlicę
zabawek lub innych zbędnych przedmiotów. Uczniowie posługują się swoimi przyborami
szkolnymi i nie wymieniają się nimi między sobą.
7. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować.
Po skończonych zajęciach świetlicowych przeprowadzana jest dezynfekcja stolików, krzeseł,
włączników, sprzętu komputerowego oraz powierzchni podłogowych.
8. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do
domu. Rodzic/prawny opiekun lub osoba pisemnie zadeklarowania do odbioru ucznia,
oczekuje na dziecko w przedsionku szkoły.
9. Uczniowie korzystający z dowozu, odbierani są o wyznaczonej godzinie, przez osobę
sprawującą opiekę w danym autobusie.

10. W przypadku, gdy wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą
sugerować chorobę, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub
gorączkę, zobowiązany jest odizolować ucznia do przeznaczonego w tym celu pomieszczenia
(izolatki), zachowując dystans min. 2 m. odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie
informuje dyrekcję, sekretariat a następnie rodzica lub prawnego opiekuna o konieczności
pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Wydawanie posiłków
1. Uczniowie przed udaniem się na obiad, myją ręce przy użyciu mydła antybakteryjnego
zgodnie z instrukcją mycia rąk.
2. Uczniowie udają się na obiad wg ustalonego harmonogramu, z którym zostaną wcześniej
zapoznani i który należy umieścić na drzwiach stołówki.
3. O wyznaczonej dla danej grupy godzinie, uczniowie udający się na obiad, zobowiązani są do
zachowania dystansu społecznego (1,5 m.), w miejscu wydawania posiłków.
4. Dania i produkty wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną (pracownik obsługi).
5. Dzieci po odebraniu posiłków siadają do stolików na wyznaczone miejsca, a po spożyciu
obiadu, odnoszą swoje naczynie w wyznaczone miejsce, zachowując dystans społeczny 1,5
m.
6. Po wyjściu ze stołówki uczniowie zobowiązani są do umycia rąk zgodnie z instrukcją mycia i
dezynfekcji.
7. Pracownik obsługi po każdej grupie spożywającej obiad, myje i dezynfekuje blaty stołów,
krzesełka i miejsce wydawania posiłków.
Transport uczniów
1. W strefach zielonych, gdzie zagrożenie epidemiologiczne jest w stopniu umiarkowanym
w autobusie może być zajętych przez uczniów 100 procent miejsc.
2. Uczniowie zobowiązani są podczas transportu do zasłonięcia nosa i ust.
3. Po zakończonym kursie, przewoźnik jest zobowiązany do dezynfekcji i wietrzenia pojazdu.
4. Uczeń mający objawy chorobowe zostaje odizolowany od pozostałych pasażerów, a
następnie opiekun sprawujący nadzór w autobusie informuje dyrekcję placówki oraz
rodziców/prawnych opiekunów o konieczności natychmiastowego odebrania ucznia
z miejsca pobytu.

Stworzono na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

