Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020
Dyrektora SP w Szymbarku z dnia 28.08.2020 r.

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią SARS-CoV-2
w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku
w roku szkolnym 2020/2021
I.
Podstawa prawna:
- art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
- § 13c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.),
- Wytyczne MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
II.
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura dotyczy nauczycieli, pracowników, rodziców oraz
uczniów w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Szymbarku zwaną
dalej „szkołą”.
2. Procedura zawiera zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Ministra
Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które podejmuje
szkoła w celu zminimalizowania możliwości zakażenia SARS-CoV-2
uczniów i pracowników na terenie szkoły.
III.

Zasady obecności uczniów, rodziców i innych osób na terenie szkoły.

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie nie wykazujący objawów
chorobowych (kaszel, katar) sugerujących infekcję dróg oddechowych,
podwyższonej temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji ze względu na zagrożenie zakażeniem
koronawirusem SARS-CoV-2.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
rodziców (opiekunów) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych, nie przebywający na kwarantannie lub w izolacji ze
względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.
3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń

sanitarnych w przestrzeni publicznej, szczególnie w środkach komunikacji
publicznej.
4. Uczniowie wchodzą na teren szkoły w maseczkach lub przyłbicach
osłaniających usta i nos, starannie dezynfekując ręce i udają się do
wyznaczonych szatni (boksów szatniowych, indywidualnych szafek
szatniowych), a następnie do swoich sal lekcyjnych.
5. Uczniowie wchodzą do szkoły w wyznaczonych punktach:
a) Uczniowie klas I – IV przez wejście do „starego” segmentu dydaktycznego
(segment A) od strony podwórza szkolnego i udają się klatką schodową na
I piętro do indywidualnych szafek szatniowych.
b) Uczniowie klas V – VIII przez wejście główne do „nowego” segmentu
dydaktycznego (segment B) do wyznaczonych boksów szatniowych.
6. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych oraz
specjalistycznych w salach lekcyjnych nie muszą stosować maseczek lub
przyłbic w celu zasłonięcia ust i nosa.
7. Uczniowie powinni wnosić na teren szkoły wyłącznie przedmioty służące
nauczaniu, tj. podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, lektury, przybory do
pisania, kreślenia, materiały plastyczne, strój sportowy. Uczniom zabrania
się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów zbędnych, np. zabawek,
maskotek, a telefon komórkowy powinien być wyłączony/wyciszony i
schowany w plecaku.
8. W trakcie pobytu na terenie szkoły, zaleca się uczniom:
a) częste i staranne mycie rąk ciepła wodą i mydłem;
b) unikanie dotykania okolic nosa, ust i oczu;
c) zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego, nie gromadzenie się w
grupach w przestrzeniach wspólnych budynku szkoły;
d) w przypadku kaszlu lub kichnięcia zasłanianie ust i nosa zgiętym
przedramieniem;
e) stosowanie maseczek lub przyłbic w celu zasłonięcia ust i nosa w
przestrzeniach wspólnych (korytarze, hol, szatnie sportowe), w sytuacji
gdy nie możliwości zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.
9. Rodzicom zaleca się dokonywanie w domu codziennej dezynfekcji, prania
lub utylizacji stosowanych przez uczniów w szkole środków zasłaniających
usta i nos.
10. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej,
bezpłatnego dowozu i opieki w drodze do/ze szkoły odbywa się na
zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

11. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły (korytarze, hole), 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, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
12. Ze względu na ograniczenia w przestrzeni wspólnej i bezpieczeństwo
sanitarne szkoły zaleca się rodzicom (opiekunom) doprowadzanie
dziecka/dzieci wyłącznie do strefy dezynfekcji przy wejściach do szkoły.
13. Osoby spoza społeczności szkolnej (np. dostawcy, listonosze, kurierzy,
przedstawiciele urzędów) jeśli nie wykazują objawów infekcji górnych
dróg oddechowych, nie mają stanu gorączki, wchodzą na teren szkoły
(sekretariat, gabinet dyrektora lub wicedyrektora) po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym, dezynfekcji rąk, z zasłoniętymi ustami i nosem.
IV.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Udział uczniów w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych
i specjalistycznych.
Uczniowie klas I – III odbywają zajęcia w stałych salach lekcyjnych
w segmencie A, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja podstawy
programowej wymaga zajęć w innych pomieszczeniach dydaktycznych
(pracownia komputerowa, sala gimnastyczna).
Uczniowie klas IV – VIII odbywają zajęcia w segmencie B w salach
dydaktycznych służących realizacji kształcenia przedmiotowego.
W celu uniknięcia gromadzenia się uczniów w małych przestrzeniach
zakazuje się uczniom przechodzenia z jednego segmentu dydaktycznego
do drugiego bez uzasadnionej potrzeby.
Przerwy w klasach I – III organizowane są przez nauczycieli uczących o
różnych godzinach, nie rzadziej jednak niż co 45 minut.
Podczas sprzyjającej pogody należy umożliwić uczniom spędzanie przerw
na podwórzu szkolnym.
Nauczyciele pełniący dyżur na korytarzach zwracają uwagę na
bezpieczeństwo uczniów, w tym na zachowanie bezpiecznego dystansu
między nimi.

7. Zaleca się wietrzenie sal lekcyjnych oraz części wspólnych (korytarzy) co
najmniej raz w ciągu godziny.
8. Uczniowie trakcie zajęć wykorzystują tylko i wyłącznie własne podręczniki,
zeszyty, przybory szkolne i materiały plastyczne, nie przekazując ich innym
uczniom.
9. Indywidualne stanowiska komputerowe (klawiatury) przeznaczone dla
uczniów są odkażane po zakończeniu zajęć każdej klasy (grupy).
10. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć
sportowych należy ograniczyć ćwiczenia, gry i zabawy wymagające
bliskiego kontaktu uczniów (np. ćwiczenia w parach, gra w koszykówkę).
11. Wykorzystywany sprzęt sportowy (np. piłki, skakanki, materace
gimnastyczne) powinny zostać odkażone po każdym dniu zajęć, a
powierzchnia sali gimnastycznej umyta wodą z detergentem.
12. Podczas zajęć muzyki należy zrezygnować z korzystania ze wspólnych
instrumentów muzycznych (np. fletów).
13. Wyjścia i wyjazdy edukacyjne poza teren szkoły muszą być celowe i
organizowane zgodnie z ogólnym zasadami bezpieczeństwa sanitarnego
obowiązującego w przestrzeni publicznej, środkach komunikacji i
instytucjach kultury.
14. Wszystkie sale lekcyjne i pomieszczenia zajęć specjalistycznych są
porządkowane i dezynfekowane po każdym dniu zajęć lekcyjnych.
15. Wszyscy rodzice oraz pracownicy pedagogiczni, szczególnie wychowawcy
klas podczas zajęć zobowiązani są do przypominania uczniom o zasadach
sanitarnych obowiązujących podczas epidemii oraz szczególnej dbałości o
zdrowie i kondycję fizyczną.
V.

Korzystanie z szatni, toalet oraz pomieszczeń wspólnych (korytarze,
hole).

1. Szatnie uczniowskie (szafki i boksy szatniowe) służą przebieraniu obuwia
i pozostawieniu odzieży wierzchniej po wejściu do szkoły. Uczniowie po
przebraniu natychmiast opuszczają boksy szatniowe.
2. Uczniowie klas I – IV korzystają z indywidualnych szafek szatniowych
znajdujących się w segmencie A (I piętro).
3. Uczniowie klas V – VIII podzieleni na grupy korzystają z boksów
szatniowych w budynku B (niski parter).

4. Uczniowie utrzymują porządek w indywidualnych szafkach, a w boksach
szatniowych obowiązkowo przechowują obuwie zmienne w podpisach
workach.
5. Toalety służą tylko i wyłącznie czynnościom higienicznym, zakazuje się
uczniom przebywania i gromadzenia się w toaletach w innych celach.
6. Każdorazowy pobyt w toalecie uczniowie kończą starannym umyciem rąk
mydłem i ciepła wodą.
7. Podczas przerw w przestrzeni wspólnej (na korytarzach) uczniowie
zachowują zasady dystansu społecznego, a jeśli to niemożliwe zasłaniają
usta i nos stosując maseczki lub przyłbice.
8. Uczniowie oczekują na rozpoczęcie zajęć wychowania fizycznego
w wyznaczonym miejscu sali gimnastycznej, a następnie pod nadzorem
nauczyciela wychowania fizycznego przechodzą do szatni sportowych.
9. W okresie ograniczeń epidemicznych ograniczone jest korzystanie
z pryszniców w sali gimnastycznej.
VI. Zasady korzystanie z biblioteki szkolnej.
1. Biblioteka szkolna umożliwia uczniom korzystanie zarówno
z wypożyczalni, jak i czytelni.
2. Jednocześnie w bibliotece może przebywać max. 10 uczniów,
zachowujących bezpieczny dystans.
3. Zaleca się uczniom poszczególnych klas korzystanie z wypożyczalni wg.
ustalonego tygodniowego harmonogramu wypożyczeń.
4. Zwrócone do biblioteki książki, czasopisma lub inne materiały podlegają
dwudniowej kwarantannie, nim powtórnie można je będzie przekazać do
wypożyczenia.
5. Uczniowie po wejściu i wyjściu z biblioteki szkolnej dezynfekują ręce.
6. Stanowiska komputerowe w czytelni biblioteki są systematycznie
odkażane.
VII. Zasady korzystania ze świetlicy.
1. Zajęcia świetlicowe w szkole odbywają się przed rozpoczęciem zajęć
dydaktycznych (w godz. 7.00 – 8.00) oraz po ich zakończeniu (w godz.
11.30 – 15.30).
2. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie klas I - III, nad którymi rodzice
nie mogą sprawować opieki (ze względu na pracę zawodową, inne ważne
względy rodzinne). Z powodu zagrożenie epidemicznego uprasza się

rodziców o organizację powrotu dziecka/dzieci do domu rodzinnego
bezpośrednio po zakończeniu przez nie zajęć szkolnych.
3. Zajęcia świetlicowe w godz. 11.30. – 13.30 odbywają się w dwóch grupach,
w odrębnych salach, pod opieką wychowawców świetlicy.
4. W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie używają tylko i wyłącznie
własnych przyborów, a przedmioty wspólne są codziennie
dezynfekowane.
5. Podczas zajęć w świetlicy uczniowie i wychowawcy mają stały dostęp do
środków dezynfekujących.
VIII. Zasady spożywania posiłków na terenie szkoły.
1. Ze względu na obostrzenia sanitarne na terenie szkoły nie działa sklepik
szkolny, dlatego zaleca się rodzicom przygotowywanie codziennego
drugiego śniadania swojemu dziecku/dzieciom zapakowanego
w stosowny pojemnik, oraz napoje w bezpiecznych butelkach.
2. Nakazuje się uczniom spożywanie drugiego śniadania i napojów, tak aby
unikać kontaktu spożywanej żywności i pojemników z innymi osobami.
3. W szkole w ramach realizacji programów prozdrowotnych dopuszcza się
możliwość dystrybucji przez uprawnionych pracowników wody do picia
oraz mleka, owoców i warzyw dla uczniów.
a) Woda udostępniana jest przez uprawnionych pracowników tylko
i wyłącznie do własnych pojemników uczniów.
b) Mleko, owoce i warzywa przekazywane są uczniom przez uprawnionych
pracowników w indywidualnych opakowaniach.
4. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia
i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok
warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się
do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się dodatkowo
zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia sanitarnego
podczas przygotowywania i spożywania posiłków.
5. Uczniowie uprawnieni do spożywania obiadów w szkole, korzystają
z posiłku przygotowywanego zgodnie z zaleceniami sanitarnymi w kuchni
Samorządowego Przedszkola w Szymbarku.
6. Obiady podawane są w jadalni dla grup liczących do 20 uczniów ściśle wg.
ustalonego harmonogramu. Stoliki i krzesełka w przerwie pomiędzy
grupami są dezynfekowane.

7. Posiłki w naczyniach oraz wielorazowe sztućce, które są umyte w
temperaturze min. 60 st. C podaje uczniom tylko i wyłącznie upoważniony
pracownik szkoły z zastosowaniem zasad ochrony sanitarnej.
8. Ze stolików w jadalni usuwa się przedmioty używane wspólnie (solniczki,
serwetki, itp.)
IX. Kontakty rodziców ze szkołą.
1. Rodzice kontaktują się z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem,
dyrektorem szkoły w terminach wyznaczonych (zebrania o terminie
których szkoła informuje za pośrednictwem dziennika elektronicznego)
lub indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne swojego dziecka/dzieci
rodzice zobowiązani są do utrzymywania systematycznego kontaktu ze
szkołą, odbierania komunikatów w dzienniku elektronicznym, e-maili
oraz telefonów.
3. Stały kontakt rodzica ze szkołą odbywa się w formie informacji w
dzienniku
elektronicznym,
poczty
elektronicznej
(e-mail:
sp-szymbark@gmina.gorlice.pl oraz
telefonicznie (sekretariat 18 3513012), (dyrektor/wicedyrektor - 18 3513567) lub bezpośrednio z
wychowawcą klasy.
4. Spotkania ogólne dla rodziców w szkole odbywają się w wyznaczonych
salach, a bieżące spotkania w godzinach nauki w szkole w przestrzeni
wspólnej szkoły (korytarze, hole), z zachowaniem dystansu społecznego.
5. Określa się liczbę osób (interesantów) przebywających jednocześnie w
pomieszczeniach administracyjnych szkoły:
a) sekretariat – 1 osoba;
b) gabinet dyrektora – 2 osoby;
c) gabinet wicedyrektora – 1 osoba;
d) gabinet pedagoga – 2 osoby.
X.
Szczególne sytuacje zdrowotne.
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności kaszel i duszności,
informuje o tym fakcie dyrektora/wicedyrektora szkoły (telefon
komórkowy), który zleca osobie upoważnionej pomiar temperatury
termometrem bezdotykowym i w razie potrzeby nakazuje odizolowanie
ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), zapewniając min. 2 m

odległości od innych osób.
2. W sytuacji odizolowania ucznia wykazującego objawy infekcji górnych
dróg oddechowych oraz stan gorączki dyrektor/wicedyrektor
/wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
rodziców/opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do odebrania
dziecka ze szkoły, w celu konsultacji z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej (teleporada medyczna) lub w razie pogarszania się stanu
zdrowia dziecka uzyskanie pomocy pod numerem alarmowym 999 lub 112.
3. Uczeń przebywa w izolatorium pod opieką wyznaczonego pracownika z
zastosowanie szczególnych środków zabezpieczenia sanitarnego (fartuch
ochronny, przyłbica i maseczka, rękawice).
4. Pracownik przebywający w szkole, który zauważy u siebie niepokojące
objawy infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, stan
gorączki) informuje o tym fakcie dyrektora/wicedyrektora (telefon
komórkowy) i udaje się do izolatki.
5. Po pobycie ucznia i pracownika w izolatorium pomieszczenie podlega
starannej dezynfekcji.
6. O zaistniałej sytuacji odizolowania ucznia lub pracownika wykazujących
objawy infekcji górnych dróg oddechowych i stanu gorączki informuje się
Powiatową Stację SANEPID i organ prowadzący szkołę oraz sporządza
notatkę służbową.
7. Rodzic zobowiązany jest poinformować dyrektora szkoły o sytuacji
zakażenia dziecka/dzieci wirusem SARS-CoV-2 lub objęcia ich kwarantanną.
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
dyrektor stosuje się do indywidualnych zaleceń państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, m.in. ustala listy osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w którym
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i realizuje zalecenia zawarte w
wytycznych GIS.
9. Rodzice dzieci ze schorzeniami przewlekłymi proszeni są o
poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy/dyrektora (pisemne
oświadczenie rodzica lub zaświadczenie lekarskie) w celu ustalenia
ewentualnych dodatkowych zasad ochrony zdrowia dziecka na terenie
szkoły.

XI. Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń szkolnych.
1. Przy wejściach do budynku szkoły i innych miejscach łatwo dostępnych
umieszcza się dozowniki środków dezynfekujących.
2. W widocznych miejscach umieszcza się niezbędne numery telefonów,
w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
3. W szkole umieszcza się instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane
w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych: instrukcje (po kilka
egzemplarzy) mycia rąk, dezynfekcji rąk, zakładania/zdejmowania
maseczek, zakładania/zdejmowania rękawiczek (zestaw plakatów
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury).
4. Upoważniony pracownik dopilnowuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym
rodzice uczniów wchodząc do szkoły dezynfekowały ręce lub zakładały
rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania. Dyrektor szkoły lub inna osoba
wskazana przez dyrektora wyznacza strefy przebywania.
5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
6. Przeprowadzając dezynfekcje należy przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzega się
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów
środków służących do dezynfekcji.
7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet dla uczniów i pracowników szkoły.
8. Prowadzony i odnotowywany jest monitoring prac porządkowych
wykonywanych ze szczególnym uwzględnieniem w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,
przyciski i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (załącznik
nr 2 do niniejszej procedury).
9. Uczniom i pracownikom używający masek i rękawic jednorazowych,
zapewnia się pojemniki do ich wyrzucenia. Odpady wytworzone w ten
sposób powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
10. W szkole znajdują się termometry bezdotykowe (sekretariat/gabinet
dyrektora), które w razie potrzeby, stosuje się w celu pomiaru

temperatury uczniom i pracownikom. Termometry są dezynfekowane po
użyciu w danej grupie osób.
XII. Zasady ochrony sanitarnej obowiązujące pracowników szkoły.
1. Obowiązki zawodowe w szkole podejmować mogą wyłącznie pracownicy
pedagogiczni, pracownicy administracji i obsługi, którzy nie mają objawów
choroby zakaźnej, objawów infekcji górnych dróg oddechowych, nie są
objęci kwarantanną lub izolacją, albo które w ciągu ostatnich 14 dni nie
miały kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej
koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
2. Zaleca się wszystkim pracownikom podczas pobytu w szkole stosowanie
środków zasłaniających usta i nos (przyłbica lub/i maseczka).
3. W sytuacjach szczególnych tj. wydawanie posiłków i napojów,
przekazywanie i odbieranie materiałów edukacyjnych, opieka nad uczniem
z objawami infekcji, dokonywanie dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów
wymagane jest stosowanie dodatkowych środków zabezpieczających
(rękawice/fartuch).
4. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka w miarę możliwości stosuje się rozwiązania
minimalizujące ryzyko zakażenia.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów chorobowych na terenie
szkoły, osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu lub
wydzielonym obszarze (izolatorium).
6. Dyrektor lub osoba wyznaczona informuje pracowników, iż w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych,
gorączki nie powinni przychodzić do pracy, 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.
7. Dyrektor lub osoba wyznaczona wskazuje pracownika odpowiedzialnego
za gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał
pracownik podejrzany o zakażenie koronavirusem. Przeprowadzona
dezynfekcja powinna być odnotowana zgodnie z załącznikiem nr 2 do

procedury.
8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom szkoły
niezbędnych środków ochrony sanitarnej, tj. płynów dezynfekujących,
przyłbic, maseczek, rękawiczek, fartucha ochronnego.
9. Ogranicza się wchodzenie uczniów, rodziców i osób trzecich do
pomieszczeń socjalnych pracowników szkoły do sytuacji szczególnych
(konieczność udzielenia pomocy).
XIII. Dodatkowe zalecenia wynikające z funkcjonowania szkoły w strefie
żółtej/czerwonej.
1. W przypadku funkcjonowania szkoły w strefie żółtej/czerwonej
organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. oraz
rozdziały zawarte w niniejszej procedurze w zakresie:
a) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
b) żywienia uczniów w szkole,
c) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
2. Ponadto Dyrektor lub inna osoba wyznaczona może:
a) ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę),
b) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym
w strefach wydzielonych,
c) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w
przestrzeniach wspólnych szkoły lub obowiązkowe stosowanie przez nich
osłony ust i nosa (korytarze, szatnia),
d) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły
w przestrzeniach wspólnych szkoły lub obowiązkowe stosowanie przez nich
osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz),
e) wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie
jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z
daną klasą odbywają się w jednej sali),
f) ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć
świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników
handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie
czerwonej i żółtej),
g) mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała uczniom i
pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo
przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z
teleporady medycznej (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru
temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C
lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu
odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z
teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy
wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i
ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły),
h) wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,
i) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj.
w otwartej przestrzeni terenu szkoły,
j) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy
poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze
wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze
szkołą na ten czas.
XIV. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania procedur sanitarnych
dyrektor szkoły zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, w celu konsultacji lub porady.
2. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania
stosownego zarządzenia w tym zakresie i obowiązuje do odwołania.
3. Treść procedury zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń szkoły.

