
REGULAnĄIN
FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHDANA ARCTA W
KOTUNIU /budynek A i B/ W CZASIE PANDEMII COVID - 19

I. PODSTAWA PRAWNA:
1 . Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu clraz zwalczaniu zakażęń i chorób
zakńnych u ludzi (Dz.U,2020. 1 845 tj.)
2. Ustawa zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatorve (Dz.IJ.202L 1082 tj.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Slportu zdnia31 grudnia 2002r. w sprawie
bezPieczeństwa i higieny w publicznych i niepublic:znych szkołach i placówkach (Dz.IJ. z
2020 r. poz. 1604 tj.),
4,Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z <lnia2} marca2O2} r. w sprawie
szczego|nychrozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
sYstemu oŚwiaty w związku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (
Dz.U z2020 r. poz. 493 ze zm.),
5. Art. 8a ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 74 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz.U,2021.195 tj.)
6. WYlYczne epidemiologiczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i
placówek od 1wrześnta2027 r.

II. Cel procedury:
1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i v,ryznaczenie sposobów postępowania dla
zaPewnieniabezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19 w okresie od l
września 2021 roku,
2, Zminimalizowanie ryzykazakażęniawirusem SA,RS-CoV-2 wywołującym chorobę
COVID-I9 wśród dzieci, ich rodziców orazpracowrików szkoły.

III. Uczestnicy postępowania:
l. Rodzice/prawni opiekunowię oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka.
2, Uczniowie.
3. Nauczyciele.
4. Pracownicy administracji i obsługi.
5. Dyrekcja szkoły.

IV. Zasady organizacji pracy w szkole
1. Od 1 września 2021 r, uczniowię klas I-VIII uczę:szczają do szkoły zgodnie z planem
lekcyjnym.

2" Do szkoły moze uczęszczać uczęń bez objawów infilkcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie
został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub iizolacji domowe].

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przezrodziców/opiekunów
bez objawow infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałoiony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i zę szkoły opiekunowię z dzieóml oraz
uczniowie Przestrzegają aktualnych przepisów prawa clotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.



4,Przy wejściu do budynku szkoły zamiesz:zona jest informacja o obowiązku dezynfekowania
rąkoraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają
obowiązek skorzystanie z płynu do dezynfe|<cji rąk.

5. Osoby z zewnątrz chcące skontaktowaó się z ZEAS /budynek B/ mają obowiązkowo stosować
osłony ust inosa orazzdezynfekować dłonie.

6. Po wejściu do szkoły uczniowie bęzzwło<>znie powinni umyć ręce.

7 . Rodzicęlopiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzió do szkoły. Wyjątkiem są
opiekunowie uczniów z orzęczęniami o potrzebie kształcenia specjalnego, ktorzy mogą
odprowadzaó dzieci do przestrzeni wspolnej i szatni szkoły (hol główny napalltęrzę orazszatnia),
zachowując zasady:
a) 1 rodziclopiekun z dzieckieml dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieck;iem ldzięcmi min. l ,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,1i m,

d) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegaó obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym oby"wateli m,in. stosować środki ochronne w postaci maseczek
oraz dezy nfekowaó ręce lub użyó rękawiczek j ednorazowych.

8. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje
je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczkijednorazowe lub dezynfekcja
rąk), do szkoły, po wpisaniu się na,,listę wchodzących", mogą wejść tylko osoby bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej, które mogą poruszaó się tylko do sekretariatu szkolnego.

9. Rodzice/opiekunowie podpisują klauzulę o zapoznaniu z ,, Procedurami bezpieczeństwa w
okresie pandemii COVID-I9 w Szkole Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu od l
września 202l roku".

l0. Rodzice ucznia/opiekunowie zobowiązani są do przekazania wychowawcom aktualnę dane
kontaktowe w celu szybkiej komunikacji orllz odbierania telefonu ze szkoły.

1 l. W przestrzeniach wspólnych tj. korytarzach , łazienkach, szatniach wszyscy przebywający na
terenie szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa poprzez noszenie maseczek.

12. Rodzice mają obowiązekzaopatrzyć dLziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) orazw przestrzeni wspólnej szkoĘ.

l3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazyłvać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności temperaturę powyżej 38", kaszel, duszności należy
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i nięzwłocznie pcwiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania uczniaze szkoĘ (rekomendowany własny środek transportu).

14. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do
szkoĘ należy bezrwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

l5. Uczeń posiada własne przybory i podręc;zniki, które w czasie zajęc mogąznajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we,własnej szafce. Uczniowie nie mogą



wYmieniaĆ się Przyborami szkolnymi, podręcznikami i innymi rzeczami między sobą. przybory i
podręczniki można zostawiaó w szkole.

16. Zajęcia Pozalekcyjnę mogą być realizowane według zasady:jeden uczęń- jedna ławka, jeśli
uczniowię sązrożnych klas lub w oddziałach klasowyóh. W miarę możliwościpowinny się one
odbYwaĆ Po zakończeniu zajęć obowiązkowych. Przed ,orpo"rę"i"m i po zakoiczeniuiych zajęć
naleŻY umYĆ i dezynfekować powierzchnie dotykowe oraz dokładne w/wietrzyć salę.

l7. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniórv, których rodzice zgłosili potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej.

18. Zajęcia Świetlicowe odbywają się w świetlicy szkclnej w wyznaczonych godzinach.

l9. OPiekunowie odbierający dzieci ze świetlicy mogą wejść do szkoły do przestrzeni wspólnej w
maseczce,

20. w miarę moz|iwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

Ż1. Jędna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i lv miarę możliwości stałej sali.

ŻŻ, W salach lekcYjnych, w których zajęcia ptovtadzą rózni nauczyciele, rekomenduje się:
zachowanie odległoŚci między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m lut
Pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela. Przed roŹpoczęciem
zajęĆ naleŻY zdezYnfekować powierzchnię dotykową biurka nuu"ry.i"lu. W miarę możliwości
nauczYciel Powinien ograniczyc przemieszczanie się 1lomiędzy ławkami uczniów.

23.Szczegołowe zasady,korzystania zzajęó świetlicorvych, dotyczące zachowania bezpieczeństwa
w czasie ePidemii znajdują się w regulaminie świetlic;y. Środki do dezynfekcji rąk rozmięszczonę
94 w ŚwietlicY w sPosób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod"nadzorem opiekuna"
Swietlice należY wietrzyó (nie rzadziej, niz co godzin; w trakcie przebywania dzięci w świetlicy),
w tYm w szczególnoŚci przed przyjęciem wychowanków oraz po prr"pio*adzeniu dezynfekcji.

Ż4.NależY wietrzYó sale, części wspólne (korytarze) c;o najmniej raznagodzinę, w czasie
przerwy, aw razie potrzeby także w czasie zajęó.

Ż5. Zaleca się korzYstanie przez uczniów z boiska, placu szkolnego oraz pobyt na świezym
powietrzu na teręnie szkoły, w tym w czasie przerw.

26, SPrzęt na boisku,wykorzystywany podczas zajęc należy regularnie czyścic z użyciem
detergentu lub dezynfekować, jeżeli nie ma takiej możtiwośói nalezy zabezpieczyć go przed
uzywaniem.

27, Uczniowie mogą korzystać z placu zabaw pod nadzoręm nauczycieli. Korzystanie powinno
obYwaĆ się według WyĘcznych przeciwepidemiczn,ych dla funkcjonowania placów zabaw
(zlokalizowanych na otwar§m powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV_2 w polsce
opublikowanego przez GIS.

28, Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem
dYstansu od osób trzecich oraz zasad obowiązują.y,,ń * przestrzeni publicznej. Należy unikać
wYjŚĆ gruPowYch i wycieczek do zamkniętych przeritrr"ni , infrastruiturą, która uniemozliwia
zachowanie dystansu społecznego.

29. Uczeń nie Powinien zabięrac ze sobą do szkoły nirlpotrzebnych przedmiotów. ograniczenie toni' dotYczY dzięci . zę specjalnymi potrzebanri edukacyjńymi, w szczigólności z
niePełnosPrawnoŚciami. W takich przypadkach należ:y dopilnować, aby dzieci nie ńostępniały
swoich zabawek innYm, natomiast opiekunowie dzieci<a pówinni zadbać o regularne czyszczenie
(pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.



30. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekowaó, będą usunięte lub uniemoZli,,łi się do nich dostęp. Przybory do ówiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane pod,czas zajęc należy czyśció lub dezynfekować.

3l. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy powinien być dezynfekowany po każdym
jego uzyciu przezdaną klasę.

32,W saligimnastycznej podłoga powinna być myta ptzy użyclu wody z detergentem lub
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.

33, Zalęca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły.

34. Podczas rea|izacji zajęó, w tym zajęó wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachow ać dystansu, należy o granicz5, ó ówi czen ia i gry kontaktowe.

35. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywaó dystans społeczny między sobą
orazuczniami, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

36. Podczas korzystania zszatni uczniowie ;lowinni starać się zachować dystans 1,5 m. Przy
wejściem do szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk, z którego uczniowie wchodzący
do szatni obowiązkowo korzystają.

37. Buty umieszczone w worku lub reklanrówce oraz ubrania wierzchnie uczniowie
umieszczają na jednym wieszaku, który jr>st na stałe przyporządkowany uczniowi.

38. Zabrania się pozostawiania butów lub kapci luzem na posadzce w szatni.

39. Biblioteka pracuje codziennie w wznaczonych godzinach.

40. Personel kuchenny i pracownicy adminil;tracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
kontakty zuczniami oraznauczycielami. W przestrzeni wspólnej poruszają się w maseczkach.

4l. Rodzice/prawni opiekunowie zobowią;zani są wyposaĘć swoje dziecko w wodę lub inny
napój na czas pobytu w szkole.

4ż. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych,
należy wyrzucać je do koszy na odpady zmieszane, które są rozmięszczone na terenie całej
szkoły.

43. Na terenie szkoły w okresie pandemii ni,: należy organizować poczęstunków oraz wspólnej
degustacj i potraw.

V. OBOWI ĄZKI DYREKTORA PLACCIWKI:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego rezimu
sanitarnego w warunkach pandemii koronavlirusa ichoroby COVID-19.

ż. Zapewnia w miarę możliwości pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki,
płyny dezynfekujące.

3. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąkprzy wejściu szkoły, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych orazprzed salami, w których odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze..

4. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcj ę z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i
ściągania rękawiczek i maski.
5. Umieszcza przy wejściu głównym numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie
koronawirusa +48 2ż ż5 00 115 oraz numer./ alarmowe 999,1l2.



6. Organizuje Pracę nauczycieli oraz pracowników ołlsługi i administracji na okres wzmozonego
rezimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusJ i choroby COVID- l 9.
7. Przekazuje rodzicom informacje o zasadach organizacjipracy szkoły od l września 202t roku.
8. ZaPewnia pomieszczenie służące do izolacji dzięcl,aoraz pracownika - budynek A
(Pomieszczenie przy sali gimnastycznej - IZOLATOI{IUM), budynek B - (sala nr 5 - baletowa )
9. ZaPewnia codzięnnę sprzątanie, dezynfekcję pomir:szczeń i ciągów komunikacyjnych.
10. Jest odPowiedzialny za usunięcie przedmiotów i siprzętu, których nie mozna skutecznie uprać
lub dezynfekowaó (np. dywany, pluszowe zabawki).
l l . Jest odPowiedzia|ny za takie rozplanowanie przelw między zajęciami oraz przęrw
obiadowYch, aby uczniowie z rożnych klas w miarę nrożliwości mało się ,. ,obą kontaktowali.
l2" W miarę możliwoŚci organizuje pracę pracownil<om powyżej 60. roku życia lub z istotnymi
Problemami zdrowotnymi, zaliczającymi osobę do grupy tzw. podwyzszoiego ryzyka, w iaki
sPosób, którY zminimalizuje ryzyko zakażęnia np. nieińgażowanie w dyzur} póoóru, przerw
międzylekcyjnych - na pisemny wniosek pracownika
13. Odpowiada, aby wszyscy pracownicy szkoł;, zostali poinstruowani, żę w przypadku
wYstąPienia niePokojących objawów choroby zakaźnej,powinni pozostać w domu i skontaktować
się telefonicznię z lękarzęm podstawowej opieki zdrc,wolnej, abyuzyskaó teleporadę medyczną, a
w razię Pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pc,d nr qqq tuU l l2 i poiniormowaó, Ź. *ogą
by c zakażeni koronawi rusem.
14. OdPowiada, abY,obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowYch, bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zgobnie z funkcjonująóymi i
Podmiocie Procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (ńamki, po.ę.r", uchwyiy itp.;
oraz zastosowaĆ się do indywidualnych zalęcęń wydanych przęz organy Państwowe; rńspetc;i
Sanitarnej.
15. W PrzYPadku Potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się do
wYtYcznYch Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i organizuje pracę szkoły w
zalecany sposób .

VI. OBOWIĄZKI PRACOWNIKOW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

1, Do PracY w szkole mogąprzychodzió jedynie osotly, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie został nałóZony na nich obowiązek kwarantanny lub
izolacji domowej.

2, Pracownik wYkonuje codzienne prace we wznozonym reżimie sanitarnym, pracuje w
rękawiczkach i dba o higienę rąk - często myje n,ydłem lub środkiem aezyńrenjącym, nie
dotyka oko|icy twarzy, ust, nosa i oczu.

3. WYkonując Prace Porządkowe pracownik wietrzy prlmieszczenie, w którym pracuje oraz
pomieszczenia, w których organizowane są zajęcia szl<olne.

4, WYznaczonY Pracownik obsługi pełni dyżur przy rvejściu głównym do szkoły - budynek A -
od uli_cY Ogrodowej, budynek B - od ulicy Polnej. Oopitnowu.le, aby *.ryr.y *ihodrą.y
dezYnfekowali ręce lub zakładali rękawiczki ochronne,, u o.oty zzęwnątrz-wpisywały się na,,lisĘ
osób wchodzących" orazmiały zakryte usta i nos.

5.. PracownicY obsługi na bieżąco dbają o czystośó urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lvb czyszczęnię z uzyciem detergentu co najmniej 3 razy * iiągu dnia.

6, PrzeProwadzając dezYnfekcję, pracownicy musz,ą ściśle prze strzegac zalęcęń producenta
znajdującYch się na oPakowaniu środka do dezynfetÓ;i. Wazne jest ścisłe przestrzeganie czasu



niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie
nie byli narażęni na wdychanie oparów środllów słuzących do dezynfekcji.

7. Zachowują szczegó|ną ostrozność korzysterjąa z magazynu, innych pomieszczeń słuzących do
wykonywania swoich obowiązków.

8. Powierzchnie dotykowe w tym, klamki, wllączniki światła, poręcze, pracownicy dezynfekują
środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem co najmniej 3 razy w ciągu dnia.

9. Wszystkie ciągi komunikacyjne, sale lekcyjne i salę gimnastyczną należy po skończonych
zajęciach zdezynfekować lub umyć z uzyciem detergentu.

10. Po każdej przerwie pracownicy obsługi wił:trząkorytarze szkolne.

1|.Przy odbieraniu ze skrzynki kontaktowej dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich
wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające środków ochrony osobistej.

12. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID- l 9 (duszności,
kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o Ęm fakcie dyrektora placówki.

l3. W przypadku złego samopoczucia w prac,y i zaobserwowania objawów chorobowych
pracownik zglasza ten fakt dyrektorowi szlkoĘ i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia do
izolacji - IZOLATORIUM.

VII. OBOWIĄZKI KUCHAREK, INTEN DENTKI

1. Do pracy w szkole mogąprzychodzió jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie został nałozony na nich obowiązek kwarantanny lub
izolacji domowej.

2.Przy organizacji żywienia w szkole (stołćlwka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia
przeznaczone na spozycie ciepłych posiłtriów), obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
wprowadza się zasady szczególnej ostroznoś;ci dotyczące zabezpieczenia pracowników tj.:
- używają środków ochrony osobistej
- myją i dezynfekują stanowiskaptaay, sprzęt kuchenny inaczynia stołowe,
- częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkięm
nabazie alkoholu (min. 60%).
- posiłki przygotowują na stanowiskach kuchennych z zachowaniem minimum 1,5 m odległości
między stanowiskami, -przygotowują posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi
dla dzieci,
- przechowują próbki każdego posiłku w ustalony sposób wskazany w instrukcji HACCP i
sanepidu.

3 . P rzed r ozpoczęciem pracy pracown icy kuchn i zakładają ubrania ochronne.

4. Pracownicy kuchni wydający posiłki ponoszą odpowiedzialnośó zato,by posiłki nie uległy
zniszczęniu.
5, Wydawane posiłki są porcjowane.

6. Pracownicy kuchni ustawiają na stolikach głębokie talerze, napełniają je odpowiednio zupą,
sztućce oraz drugie danie wydawane są bezpośrednio dla ucznia przy okienku, uczniowie
ustawiają się do okienka zzachowaniem odległości 1,5 m.



7. Na posiłki wydawane przezkuchnię składają się - (budynek A -śniadanie, obiad,
podwieczorek), (budynek B - obiad),

8, PracownicY kuchni utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego , naczyń stołowyclro raz sztuóców.

g, Po zakończonej PracY gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszcz enia zaplecza
kuchennego oraz zmyw alni.

to, Dbają o czYstoŚĆ magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu mają tylko intendentka i
kucharka.

l1, Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawc ów. Zwracauwagę na ubiór
dostawcY: fartuch białY, maseczka, rękawiczki oraznil czystość samochodu, fió.y- dostarczanyjest towar. Dostarczane Pieczywo powinno byc przykl:yte czystym materiałem, papierem.
Dostawca nie wchodzi na teren placówki , towarzo,śtawia za drzwiami.

12,Dbają o higienę rąk - często myje mydłem lub śrorJkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy
twarzy, ust, nosa i oczu.

l3. wielorazowe naczynia i sztućce należy myó w zm\/warce z dodatkiem detergentu, w
temPeraturze min. 60"C lub je wyparzac, Jężeli szkołaL nie posiada zmywarki, w]ęlorazowe
naczYnia i sztuĆce należy umyć w gorącej wodzie z dcldatkiem detergóntu i vrryparzyć.

14, Usunięte zostają wszystkie dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z
obszaru salijadalnej,

l5, w stołówce jest samoobsługa. Dania i produkty są wydawan e przęzosobę do tego
wyznaazoną/ obsługę stołówki.

]9 Po zakończonYm 
ryYdawaniu posiłku dla danej grupy należy przeprowad zić dezyntbkcję

blatów stołów, krzeseł, lad kuchennych.

17,W PrzYPadku Podejrzęniazakażenia koronawirusern lub choroby COVID-l9 (duszności,
kasze|, gorączka) Pracownik pozostaje w domu izawiildamia o Ęm fakcie dyrektora placówki"

18, W PrzYPadku złego Samopoczucia w pracy izaobserwowania objawów chorobowych
Pracownik zgłasza ten fakt dYrektorowi szkÓĘ i ud,aje się do wyznaczonJgo pomies zczęnia dolzolacji - IZOL AT OR IU M 

"

VIII. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

1. Do pracy w szkole mogąprzyahodziójedynie naucz,/ciele, bez objawów chorobowych
sugerującYch infekcję d.róg oddechowych oraz gdy niezostai nałozóny na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej.
2, NauczYciele Świadczą Pracę z uczniami na teręnie szkoły lub w domu uczniaw przypadku
nauczania i ndywi d ualnego.
3. Pracują wg ustalonego planu lekcji i zajęc pozalekcyjnych.
a, WYjaŚniają dzieciom zasady obowiązujące w placów,ce, zezwróceniem szczególnej uwagi na
Przestrzeganie zasad higieny w związku zzagrożenięm zakażęnia koronawiruseń.



5. Nauczyciele muszą przypominać, aby ur:zniowie myli ręce wodą z mydłem oraz dopilnować
mycia rąk , szczególnie po przyjściu do szkoły, przęd jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza, po zajęciach sportowych i po skclrzystaniu z toalety.
6. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość
mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz
bezwzględnie monitorują poprawnośó stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
7. Oryanizują wyjścia poszczególnych grup na teren szkoły (boisko, kory.tarz) w miarę możliwości
tak, aby grupy nie mieszaĘ się ze sobą.

8. Unikają organizowania większych skupisl< dzieciw jednym pomieszczeniu lub przy jednej
zabawie,
9. Czuwają , aby uczeń posiadał własne przybory, podręczniki.
10. Dbają, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami ani innymi rzęczami między sobą.
l l. Wietrzą salę, pomieszczenie, w którym przebyvają uczniowie co 45 minut, po każdej lekcji
lub w trakcie jej trwania.
1 2, Nalezy o gr aniczy ć aktywności sprzyj aj ące bl iskiemu kontaktow i m iędzy uczniami.
13. Nauczyciele informatyki i nauczyciele uczlący informatyki w klasach 1-III mają obowiązek
zdezynfekować kl awi atury po swo ich zaj ęci a<:h,

14. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel,
gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o §m fakcie dyrektora placówki.
15. W przypadku złego samopoczucia w pracy i zaobserwowania objawów chorobowych
pracownik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoĘ i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
do izolacji - IZOLATORIUM.

IX. OBOWIĄZKI RODZICOW/OPIEKIUNOW PRAWNYCH :

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania sięz ,,Procedurami
bezpieczeństwa obowiqzujqcymi w placówc,e w okresie pandemii covid-19 od l września 202I
ro k u" or az bervl zelędnego ich przestrzeg;an ia.

2. Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający dzieci nie mogą wchodzió do szkoły. Wyjątkiem
są opiekunowie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specja|nego, którzy mogą
odprowadzac dzięci do przestrzeni wspólne.i i szatni.
3,Rodzice/opiekunowie uczniów z orr.eczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (hol główny na parterze
oraz szatnia), zachowuj ąc zasady:
a) wpis do rejestru wejśó,
b) 1 opiekun z dzieckieml dzieómi,
c) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiemldziećmi min. 1,5 m,
d) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
e) opiekunowie powinni przestrzęgaó obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki j ednorazowe lub dezynfekcj a rąJk).

4. Rodzice/opiekunowie prawni pozostałych uczniów będą wpuszczani do budynku szkoły po
uzgodn i en iu z dyrekcją, nauczyc i e l e m bądź pracown iki em szkoły,

5. Rygorystycznie należy przestrzegać wsze,lkich środkow ostrożności( osłona ust i nosa,
rękawiczki, dezynfekcj a rąk).

6. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bezżadnych objawów chorobowych (

katar, kaszel, gorączka, bóle głowy, brzucha).



7. uczniowie do szkoły są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe.

8, Jeźeli w otoczeniu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie mozna
przyprowadzać ucznia do szkoły.

9. Rodzice zobowiązani są do podania dla wychowawcy klasy aktualnego numeru telefonu do
szybkiego kontaktu z nimi.

l0. W zajęciach na terenie szkoły nie mogą uczestniczyć uczniowie ,którzy w ciągu l4 dni mieli
kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej l<oronawirusem lub póa.;.r.ii., o
zakażęnię"

11. Rodzice Przestrzegająwytyaznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych
niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placó,,"ki.

l2. Regularnie Przypominają dziecku o podstawowyclh zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z
mYdłem, nie Podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczaskichaniaczi.y kasłania.

l3. Jeżeli dziecko Przejawia objawy choroby, zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu
(izolatorium) i rodzic ma obowiązeknięzwłocznie je odebrać ze szkoły.

14. Rodzic wYPosaża dziecko w wodę lub inny napój na czas pobytu ucznia w szkole.

15" Rodzice mają obowiązekzaopatrryć dziecko w mLaseczki do zastosowania w przestrzeni
Publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) orazw przestrzeni wspólnej szkoĘ.

X. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZEI\{IA PODEJRZENIA ZAKAZENIEM
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-I9

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażę:niakoronawirusem lub choroby COVID-19
(dusznoŚci, kaszel, gorączkę) pracownik szkoły bezzyvłocznie odprowa dza do IZoLATORIUM
(pomieszczenie przy sali gimnastycznej).

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. ]2 m odległości.

3. Nauczycięl zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4. DYrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany prr.ezdyrektora bezzwłocznie zawiadamia
rodzi ców o za i stn iałej sytuacj i i koni ecznośc i odebran ia ucznia ze szkoły .

5, Pracownik. u ktorego stwierdzono podejrzenię zakatżęnia koronawirusem lub choroby C9VIDi_
l9 (duszności, kaszel, gorączkę):
- zglasza fakt dYrektorowi i bezzwlocznie udaje się do wyznaczonego pomies zczenia -izolatorium;
- dyrektor kieruje do pomocy osobę;
- dYrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki
bezpieczeństwa;
- zlęca dezYnfekcję i gruntowne sprzątnięcie obszaru, w którym poruszał się i przebywał
pracownik z infekcją dróg oddechowych,



XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

l. Procedury bezpieczeństwa wchodząw żyeie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
3. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje siię pracowników i rodziców/prawnych opiekunów
uczniów.
4. Procedury zostajązamieszczone na stronię internetowej szkoły.

DYREKToR
Zesoołu Qśtyi4owego
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