Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana
Żeromskiego w czasie epidemii zgodnie z wytycznymi MEN, MZ
i GIS oraz z aktualnymi przepisami prawa od 1 września 2020 r.
§1
Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie/pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczniowie są 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. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do
budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
4. 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 muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
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5. Ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(obowiązkowe stosowanie środków ochronnych: rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych; zaleca się osłonę ust i nosa) i w wyznaczonych obszarach.
6. Ustalono harmonogram spotkań nauczyciela z rodzicami/opiekunami ucznia.
Jednocześnie rekomendujemy kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na
odległość.
7. Szkoła posiada 2 termometry bezdotykowe.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel stosuje odpowiednie
procedury tj. odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (pokój pielęgniarki),
niezwłocznie powiadamy rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia.
Szkoła posiada odrębne procedury w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19.
9. W miarę możliwości praca została zorganizowania, w taki sposób aby umożliwić
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły:


uczniowie przychodzą do szkoły o różnych godzinach,



wchodzą na teren placówki odrębnymi wejściami,



dezynfekcją ręce przy wejściu do szkoły (nie dotyczy oddziałów
przedszkolnych),



do czasu rozpoczęcia zajęć oraz na przerwach zaleca się uczniom zakrywanie
nosa i ust maseczką lub przyłbicą (na zajęciach nie mają obowiązku zakrywania
ust i nosa),



nauczycielom zaleca się na przerwach dyżurować w maseczkach bądź
przyłbicach,



uczniom zaleca się przemieszczać z sali do sali przedmiotowej w maseczkachuczniowie mają zakaz spacerów po szkole,



przerwy w oddziałach I-III będą się odbywały po rozpoczęciu zajęć w klasach
IV-VIII,



zajęcia oddziałów 0-III odbywają się w przypisanych do klasy stałych salach,



w grupie oddziału przedszkolnego może przebywać maksymalnie 25 osób i do
grupy przyporządkowany jest jeden i ten sam opiekun/wychowawca,



dzieci z oddziałów przedszkolnych spożywają posiłki w swoich salach.
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10. W szkole 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.

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, zostały usunięte.
12. Uczeń zobowiązany jest do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w
czasie zajęć będą mogły znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we
własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą zdezynfekowane po
każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
14. Nauczyciel, który kończy daną lekcje jest zobowiązany do otwarcia okien w celu
wywietrzenia sali. Po zakończonej przerwie, nauczyciel rozpoczynający zajęcia przed
wpuszczeniem uczniów do sali zamyka okna. Korytarze są wietrzone przez obsługę w
czasie trwania zajęć.
15. W przypadku odpowiednich warunków atmosferycznych uczniowie mający zajęcia
wychowania fizycznego (oraz pozostałe zajęcia, których prowadzenie jest możliwe
poza budynkiem szkoły) będą korzystali z terenu szkoły na świeżym powietrzu.
16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, ograniczamy ćwiczenia i gry kontaktowe.
17. Uczeń nie może 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.
18. Ustalono zasady korzystania z szatni:
a) BOX 1 (półpiętro) – klasy 5A, 4B – wejście od strony boiska,
b) BOX 2 (piętro 1) – klasy 7C, 6B – wejście od strony boiska,
c) szatnia nr 7 – klasy 4A, 4C, 6A – wejście główne,
d) szatnia nr 8 – klasy 6S, 6D – wejście od parkingu ul. Leśnej,
e) szatnia nr 9 – klasy 7B, 8B – wejście główne,
f) szatnia nr 10 – klasy 8A, 7A – wejście od parkingu ul. Leśnej,
g) w momencie sprzyjającej aury uczniowie klas IV-VIII zmienne obuwie oraz
okrycie wierzchnie pozostawiają w swoich szafkach. W związku z tym
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podręczniki i materiały edukacyjne noszą w plecakach przygotowane na jeden
dzień lekcyjny i podczas przerw zostanie ograniczane przemieszczanie się
uczniów do swoich szafek.
 Dzieci z oddziałów 0 wchodzą do szkoły od strony boiska i przebierają się
swojej sali.
 Klasy 1A, 1B – wchodzą do szkoły wejściem głównym i przebierają się
swojej sali.
 Klasy 2A, 2B – wchodzą do szkoły wejściem od parkingu ul. Leśnej i
przebierają się swojej sali.
 Klasy 3A, 3B – wchodzą do szkoły od strony boiska i przebierają się swojej
sali.
W każdej sali oraz szatni umieszczono płyn do dezynfekcji rąk.
19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono
zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji
rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co
godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej w miarę
możliwości ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
21. W miarę możliwości ograniczamy wejścia i załatwianie spraw w sekretariacie szkoły.
Rekomendujemy kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz poprzez e-dziennik.
22. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się po zakończonych zajęciach uwzględniając
odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
23. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
w bibliotekach.
24. Ustalono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego
pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
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§2
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły mają obowiązek
zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne, zaleca się zakrycie ust i nosa
oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania.
3. Uczniowie w miarę możliwości myją dłonie mydłem antybakteryjnym, szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety.
4. Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal szkolnych, 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. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
6. Na bieżąco czyszczone są urządzenia sanitarno-higieniczne, w tym ich dezynfekcja lub
czyszczenie z użyciem detergentu.
7. Na terenie szkoły zapewniono pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic
jednorazowych używanych przez uczniów i pracowników.
8. Zaleca się przez obsługę i pracowników administracji podczas poruszania się po szkole
zakrywania nosa i ust maseczką ochronną bądź przyłbicą.
§3
Gastronomia
1. Ustalono zasady organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia):
 odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to
niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej,
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 utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej,
 spożywanie posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym,
 dezynfekcja stolików, blatów, poręczy oraz krzeseł (przez osoby wydające
posiłki) po każdej grupie przy zmianowym wydawaniu posiłków ,
 rekomendujemy spożywanie posiłków przy stolikach z rówieśnikami z danej
klasy,
 dopuszczamy spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z
zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku,
 wielorazowe naczynia i sztućce są myte w gorącej wodzie z dodatkiem
detergentu i wyparzane,
 od dostawcy cateringu wymagamy pojemników i sztućców jednorazowych, jeśli
obiad jest zabierany „na wynos”,
 usunięto wszelkie dodatki z obszaru sali jadalne,
 dania i produkty są wydawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę
stołówki.
§4
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły
1. Do pracy w szkole oraz na zajęcia lekcyjne przychodzą jedynie osoby, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W miarę możliwości zorganizowano pracę pracownikom powyżej 60. roku życia lub z
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego
ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np.
nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący)
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania
objawów chorobowych tj. pokój pielęgniarki.
4. W razie zaistniałej konieczności w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych szkoła posiada zgodę od rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała
dziecka.
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5. Pracownicy i uczniowie szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów choroby zakaźnej należy 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.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy lub ucznia
przebywającego na terenie szkoły niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych p
należy niezwłocznie odsunąć go od pozostałych osób. Należy powiadomić właściwą
miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do
wydawanych poleceń.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z infekcją dróg
oddechowych, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosujemy się do indywidualnych zaleceń wydanych przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
9. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
10. W przypadku. Gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z
podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, dyrektor placówki w porozumieniu z właściwym
państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.
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