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Wewnetrzne procedury bezpieczehstwa w warunkach pandemii

koronawirusa COVID -19 obowiazujace w klasach I I Ill

w Szkole Podstawowej w Janowie

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, G16wnego lnspektora Sanitamego oraz Ministra

Edukacji.

Informacje wstepne

1.  Od  dnia  25  maja  2020  r.  w  Szkole  Podstawowej  w  Janowie  prowadzone  beda zaiecia

opiekuriczo -wvchowawcze z elementami zaie6 dvdaktvcznvch dla uczni6w kLas I -Ill.

2.  W  pierwszej  kolejno§ci  z  opieki  moga  skorzysta6  uczniowie,  kt6rych  rodzice  nie  maja

mozliwosci  pogodzenia  pracy  zawodowej  z  opieka  w  domu.  Pierwszedstwo  maja  dzieci

pracownik6w    systemu    ochrony   zdrowia,    sluzb    mundurowych,    pracownik6w   handlu

i    przedsi?biorstw    produkcyjnych,    realizujacy    zadania    zwiazane    z    zapobieganiem,

przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19.

3. Na terenie szkoly nie moga przebywa6 osoby z zewnatrz.

Informacje og6lne

1. Do szkofy przyprowadzane sa wylacznie dzieci zdrowe.

3.  Szkola zapewnia opiek? uczniom godzinach od 7.00 do  15.00.

4. Rodzice we wlasnym zakresie zapewnia dow6z dziecka i jego odbi6r.

5.  Liczba dzieci w grupie wynosi maksymalnie  12, pray czym uzalezniona jest od wielko§ci

sali (minimalna przestrzeh w sali nie moze bye mniejsza niz 4 m2 na jedno dziecko)

Przyprowadzanie i odbi6r dzieci

1. Na teren budynku szkoly (tylko w wej sciu) wpuszczany jest jeden rodzic

z dzieckiem/dzie6mi. Nast?pni, wpuszczani sa gdy poprzedni opuszcza szkof?.

2. W przypadku zgromadzenia si? kilkorga dzieci -rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem

szkoly  z  zachowaniem  zasad  okre§lonych  przez  Ministra Zdrowia  i  G16wnego  Inspektora

Sanitamego, w odst?pach co najmniej 2 in.
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3.    Kazdorazowo    dziecku    mierzona   jest    temperatura,    termometrem    bezdotykowym.

W przypadku podwyzszenia temperatury dziecko nie zostaje przyj?te do szkoly.

4. Pracownik dba o to, aby dziecko po wejsciu do szkoly umylo r?ce ciepla woda i mydiem.

5.  Czas  odbierania  dziecka ze  szkoly b?dzie  ustalony  na podstawie  pisemnych  o§wiadczeh

rodzic6w. We wskazanym czasie rodzic oczekuje na dziecko przy wej§ciu do budynku szkoly.

Czas pobytu ucznia na terenie szkoly

1. Uczniowie przebywaja wjednej sali ze swoja grupa oraz nauczycielem.

2. Uczniowie pracuja przy stolikach z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Podczas zabaw

podejmowane sa starania o zachowanie bezpiecznej odleglo§ci.

3.   Uczeh  nie  moze  wnosi6  do  budynku  szkofy  Zadnych  przedmiot6w,  kt6re  sa  zb?dne

do zaj?6, w kt6rych dziecko uczestniczy.

4. Nauczyciele:

a) dbaja o to by uczriowie regulamie myli rece szczeg6lrie, po skorzystaniu z toalety, przed

jedzeniem, po powrocie z zaj?6 ze §wiezego powietrza;

b)  wietrza  sal?,  w  kt6rej  odbywaja  si?  zaj?cia  -  przynajmniej  raz  na  godzin?,  jesli jest

to konieczne takze w czasie zaj?6;

c) prowadza zaj?cia ruchowe przy otwartych oknach;

d) zwracaja uwag? na odpowiedni spos6b zaslanjania twarzy podczas kichania czy kaslania.

5. Po zaj?ciach sale sa dezynfekowane.

6.  Systematycznie  dezynfekowane  sa:  powierzchnie  dotykowe  (klamki,  por?cze,  wlaczniki

§wiatla, blaty stol6w, z kt6rych korzystaja dzieci i nauczyciele) oraz toalety.

7.  Z  sal usuni?to przedmioty, zabawki, kt6rych nie moina dezynfekowa6.  Wykorzystywany

na zajeciach sprz?t sportowy po kazdym uzyciu jest dokladnie czyszczony i dezynfekowany.

8. Uczniowie posiadaja wlasne przybory i podr?czniki, kt6re w czasie zaj?6 moga znajdowa6

sie na stoliku szkolnym ucznia, w tomistrze lub we wlasnej szafce. Uczniowie nie wymieniaja

si? przyborami szkolnymi mi?dzy soba.

9.  Nauczyciel  organizuje  przerwy  dla  swojej  grupy  nie  rzadziej  niz  co  45  minut  i  sp?dza

je ze swoimi uczniani.

9. Nauczyciele pracuja wediug ustalonego harmonogramu.
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8.  Pod opieka nauczyciela uczniowie moga korzysta6 z boiska szkolnego, sali gimnastycznej

oraz placu przy szkole.

9. Na boisku szkolnym moga przebywa6 dwie grupy, zachowujac dystans mi?dzy soba.

9. Plac zabaw zostal wylaczony z uzytkowania z powodu braku mozliwosci dezynfekowania.

10. Nie organizuje si? wyj§6 poza teren szkoly.

Zasady givienia

1. Dziecko przynosi z domu drugie §niadanie.

2. Szkofa zapewnia herbat? i obiad na dotychczasowych zasadach.

3.  Podczas wydawania herbaty i  obiadu,  opr6cz warunk6w wymaganych przepisami prawa

odnoszacymi  si?  do  funkcjonowania  Zywienia  zbiorowego,  dodatkowo  stosuje  si?  zasady

szczeg6lnej ostroznosci np. np. korzystanie z plyn6w do dezynfekcji powierzchni i sprz?tow.

4. Kazda grupa spozywa posilki oddzielnie.

5. Uczniowie z jednej grupy spozywaja posilek na §wietlicy szkolnej. Przed wej§ciem doro$1i

dezynfekuj a r?ce plynem do dezynfekcji, dzieci myja r?ce woda z mydiem.

6. Po posilku stoliki i krzeselka sa dezynfekowane przez pracownik6w szkofy.

7. Od dostawcy cateringu w dalszym ciagu wymaga si? pojemnikdw i sztu6c6wjednorazowych.

8.     Dostawca    telefonicznie    powiadamia    o    dostawie    posilku.     Przywozone    obiady

sa pozostawiane przed wejsciem do budynku (w ten sam spos6b oddawane) tak, aby unikna6

kontaktu z pracownikiem szkoly, kt6ry odbiera posilek.

9. Pojemnik przed otwarciem jest dezynfekowany.

10. Pracownik szkoly wydajacy posilek nie kontaktuje si? z uczniami i nauczycielami.

Postepowania na wypadek podejrzenia zakazenia lub zachorowania COVID-19

1. Do pracy moga przychodzi6 jedynie osoby zdrowe.

2. Nie angazuje si? w zaj?cia opiekulcze nauczycieli powyzej 60 roku dycia.

3.  W  szkole  wyznaczono  pomieszczenie  do  izolacji  osoby,  u  kt6rej  stwierdzono  objawy

chorobowe. Pomieszczenie to zostalo zaopatrzone w maseczki, r?kawiczki i przylbic?, fartuch

ochronny oraz plyn do dezynfekcji rak.

4.  W przypadku stwierdzenia objaw6w chorobowych u ucznia (takich jak kaszel,  goraczka,

duszno§ci  itp.),  wyznaczona  osoba niezwlocznie  przechodzi  z  dzieckiem  do  wyznaczonego

do izolacji pomieszczenia.
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5.  Dziecko  w  izolacji  przebywa  pod  opieka  pracownika  szkoly,  kt6ry  zachowuje  wszelkie

Srodki  bezpieczehstwa  -  przed  wej§ciem  i  po  wyjsciu  z  pomieszczenia.  Przed  wej§ciem

do pomieszczenia zaklada str6j ochrormy (maseczke rekawiczki, kombinezon)

6. Pracownik, kt6ry zauwazyl objawy chorobowe, informuje o t)in dyrektora szkoly.

7.  Dyrektor kontaktuje  si?  niezwlocznie telefonicznie:  z rodzicami  dziecka oraz Powiatowa

Stacj? Epidemiologiczna w Brodnicy.

8. Rodzice izolowanego dziecka odbieraja je ze szkoly przy g16wnych drzwiach wejsciowych

do budynku.

9. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie sic w szkole rodzica dziecka   podejrzanego

o  zakazenie,  dyrektor  rna  prawo  powiadomi6  o  tym  fakcie  Policj?,  Sad  Rodzirmy  oraz

Powiatowa Stacj? Epidemiologiczna w Brodnicy.

10. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje sic telefonicznie z rodzicami pozostalych

dzieci z grupy i informuje o zaisrfualej sytuacji.

11. Nauczyciel, je§1i to mozliwe, przeprowadza  uczni6w do innej, pustej sali, a sala, w kt6rej

przebywal uczeh z objawami chorobowymi jest in)rfa i dezynfekowana (mycie podiogi, mycie

i dezynfekcja -stolik6w, krzesel, zabawek).

12.  W przypadku wystapiehia u pracownika szkoly bedapego na stanowisku niepokojacych

objaw6w sugerujapych zakazenie COVD-19, pracownik niezwlocznie przerywa swoja prac?

i informuje dyrektora szkoly o podejrzeniu -zachowujac stosowny dystans i §rodki ostro2no§ci,

aby nie dochodzilo do przenoszenia zakazenia.

13.   Dyrektor  szkofy  wstrzymuje  przychodzenie  do  szkofy  kolejnych  uczni6w  do  czasu

wymycia i dezynfekcji obszaru, w kt6rym przebywal i poruszal si? pracownik.

14.     Dyrektor     lub     osoba    wyznaczona    zawiadamia    Powiatowa     Stacj?     Sanitamo-

Epidemiologiczna       w       Brodnicy(numer       znajduje       sis       na       tablicy       ogloszeri)

i wprowadza do stosowania na terenie plac6wki instrukcje i polecenia przez nia wydawane.

15. Obszar, w kt6rym przebywal i poruszal si? pracownik z podejrzeniem zakazenia COVD-

19 jest niezwlocznie skrupulathie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, wlaczniki

Swiatla, por?cze, sa dezynfekowane przez osob? do tego wyznaczona.

16.  Pomieszczenie, kt6re przeznaczone bylo do izolacji osoby z objawami chorobowymi po

opuszczeniu go przez osob? z objawami, jest myte i dezynfekowane.

17.  Dyrektor  lub  osoba  przez  niego  wyznaczona  sporzadza  list?  os6b,  z  kt6rymi  osoba

podejrzana o zakazenie miala kontakt, aby w razie potrzeby przekaza6 ja powiatowej  stacji

sanitamo-epidemiologicznej.
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18. Dyrektor informuje organ prowadzapy o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych

dzieci czy pracownik6w wskazujacych na mozliwo§6 zakazenia COVID-19.

19. Dyrektor wraz z organem prowadzacym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej

stacji sanitamo-epidemiologicznej podejmuja decyzj? odno§nie dalszych dzialah w przypadku

stwierdzenia na terenie plac6wki zakazenia.

20.  W  przypadku  uzyskania  informacji  od  rodzic6w  lub  pracownik6w  o  potwierdzonym

zakazeniu    wirusem    COVID-19    u    osoby,    kt6ra    przebywala    w    ostatnim    tygodniu

w   plac6wce,   Dyrektor   niezwlocznie    infomuje   organ   prowadzacy   i   kontaktuje    si?

z   powiatowa   stacja   sanitamo-epidemiologiczna   celem   uzyskania  wskaz6wek,   instrukcji

do dalszego postepowania.

Informacje koricowe

1.    W   pomieszczeniach   higiehiczno   -   sanitamych   wywieszono   plakaty   z   zasadami

prawidiowego mycia rak, a przy dozownikach z plynem do dezynfekcji rak -instrukcje.

2.  W sali, w kt6rej przebywaja uczniowie, nauczyciele posiadaja aktualne numery telefon6w

do   szybkiego   kontaktu   z   rodzicami.   Rodzice   sa   zobowiazani   do   odbierania   telefonu

lub natychmiastowego oddzwonienia.

3.  Na  tablicy  ogloszeh  wywieszono  nunery  telefon6w  do  organu  prowadzacego,  kuratora

oswiaty, stacji sanitamo -epidemiologicznej i sluzb medycznych.

4.   W  razie  watpliwo§ci  dyrektor  szkoly  zwraca  si?  do  Powiatowej   Stacji   Sanitamo  -

Epidemiologicznej w Brodnicy.

5.  Wszyscy pracownicy szkofy oraz rodzice uczni6w zobowiazani sa do Scislego stosowania

i    przjestlz:egrrira    „Wownetrznych    procedur    bezpieczehstwa    w    warunkach    pandemii

koronowirusa   COVID   -   19   obowiqzujqaych  w   klasach   I   -   Ill   w   Szkole   Podstowowej

w Janowle".
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mgr Aneta Kilirisha
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