
Szko8a Pcedstawowa
w Jartowie

87-335  Sw.iedziebn.Ia
tel./fax 56 49 38 426
NIP  874-15-58-521

Wewn€trzne procedury bezpieczehstwa

w warunkach pandemii koronawirusa COVID - 19

obowiazujace w k]asach IV -VIII

w czasie korzystania z konsultacji z nauczycielami

na terenie Szkoly Podstawowej w Janowie

Na podstawie w)rtycznych Ministra Zdrowia, G16wnego Inspektora Sanitamego oraz Ministra

Edukacji.

Informacje og6lne

1. Od 18 maja 2020 r. uczniowie posiadajacy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego

maja mozliwo§6, za zgoda rodzic6w, uczestniczenia w zajeciach rewalidacyjnych na terenie

Szkofy Podstawowej w Janowie.

2.  Od  25  maja  2020  r.  uczniowie  klasy  6smej  maja  mozliwos6  korzystania  z  konsultacji

na terenie  Szkoly Podstawowej  w Janowie,  ze wszystkich przedmiot6w, a w szczeg6lnosci

z tych, zdawanych na egzamihie.

3.  Od  1  czerwca  2020  r.  wszyscy  uczniowie  klas  IV  -  VIII  maja  mozliwos6  korzystania

z konsultacji ze wszystkich przedmiot6w na terenie szkoly.

4. Konsultacje sa dobrowolne. Ich celemjest wyja§nienie trudnych kwestii, usystematyzowanie

materialu oraz umozliwienie poprawy ocen.

5.   Pierwszehstwo  w  konsultacjach  maja  uczniowie  z  niepelnosprawno§ciami  i  dla  nich

organizuje si? zaj?cia indywidualne.

6. Konsultacje b?da odbywaly si? zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkofy

w porozumieniu z nauczycielami.

7. Transport ucznia do i ze szkofy zapewniaja rodzice.



8.  Liczba dzieci w grupie wynosi maksymalnie  12, przy czym uralezniona jest od wielkosci

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

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

Zasady przyjmowania i pobytu uczni6w na terenie szkoly

1. Do szkofy przybywaja wylapzmie uczniowi zdrowi.

2. Kazdorazowo przy wejsciu do budynku uczniom mierzona jest temperatura, termometrem

bezdotykowym.   W  przypadku  podwyzszenia  temperatury  uczeh  nie  zostaje  wpuszczony

do szkofy, a nauczyciel telefonicznie informuje o tym rodzica.

3. Godzine przybycia uczni6w do szkoly ustala z nimi wczesniej nauczyciel i zglasza ten fakt

dyrektorowi  szkofy.  W  wyznaczonym  czasie  czeka  na  uczni6w  przy  wej§ciu  do  budynku

szkdy.

4. Kazdy uczeh wchodzacy do szkoly zobowiazany jest zdezynfekowa6 r?ce.

5.   Po  zakohczonych  zaj?ciach  nauczyciel   odprowadza  uczni6w  do   wyj§cia  z  budynku,

przypominajap o zalo2eniu maseczki.

6. Konsultacje przeprowadzane sa w malych grupach lub indywidualhie.

7.  Liczba przyjmowanych uczni6w jest uzalezniona od wielko§ci sali i zgodna z wytycznymi

G16wnego Inspektora Sanitamego.

8. Ka2dorazowo sale, po kazdej grupie, przed i po zaj?ciach, sa wietrzone oraz dezynfekowane

sa wszystkie powierzchnie dotykowe (klamki, blaty stolik6w, por?cze, wlaczniki §wiatla).

9. Uczniowie pracuja przy stolikach z zachowaniem odpowiedniego dystansu.

10.Nauczycielzwracauwag?naodpowiednispos6bzaslanianiaprzezuczni6wtwarzypodczas

kichania czy kaslania.

11. Na biezaco dezynfekuje si? toalety.

Zasady givienia
W trakcie pobytu ucznia w szkole na konsultacjach czy zaj?ciach rewalidacyjnych nie

organizuje si? Zywienia zbiorowego.
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Postepowania na wypadek podejrzenia zakazenia lub zachorowania COVID-19

1. Do pracy moga przychodzi6 jedynie osoby zdrowe.

2.  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.

3.  W przypadku stwierdzenia objaw6w chorobowych u ucznia (takich jak kaszel,  gorapzka,

dusznosci   itp.),   wyznaczona   osoba   niezwlocznie   przechodzi   z   nim   do   wyznaczonego

do izolacji pomieszczenia.

4.  Uczeh w izolacji przebywa pod opieka pracownika szkoly, do chwili przybycia rodzic6w

jego rodzic6w.

5. Przed wej §ciem do pomieszczenia pracownik zaklada str6j ochronny (maseczk? r?kawiczki,

kombinezon), uczeh zaklada maseczk?.

6.  Pracownik,  kt6ry zauwazyl objawy  chorobowe,  niezwlocznie  informuje  o tym  dyrektora

szkofy.

7.   Dyrektor   kontaktuje   si?   telefonicznie:   z   rodzicami   ucznia   oraz   Powiatowa   Stacj?

Epidemiologiczna w Brodricy.

8. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie sic w szkole rodzica ucznia   podejrzanego

o  zakazenie,  dyrektor  rna  prawo  powiadomi6  o  i)rm  fakcie  Po]icj?,  Sad  Rodzinny  oraz

Powiatowa Stacj? Epidemiologiczna w Brodnicy.

9. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje si? telefoniczrie z rodzicami pozostalych

uczni6w.

10.  Nauczyciel  przeprowadza  uczni6w  do  innej   sali,  a  sala,  w  kt6rej   przebywal  uczeh

z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

11.  W przypadku wystapienia u pracownika  szkoly bedacego  na  stanowisku niepokojacych

objaw6w sugerujacych zakazenie COVID-19, pracownik niezwlocznie przerywa swoja prac?

i informuje dyrektora szkofy o podejrzeniu -zachowujac stosowny dystans i §rodki ostrozno§ci,

aby nie dochodzilo do przenoszenia zakatenia.

12. Dyrektor szkoly wstrzymuje przychodzenie do szkoly kolejnych uczni6w.

13. Dyrektor szkoly zawiadamia Powiatowa Stacj? Sanitamo-Epidemiologiczna

w Brodnicy(numer znajduje si? na tablicy ogloszeri) i wprowadza do stosowania na terenie

plac6wki instrukcje i polecehia przez nia wydawane.
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14. Obszar, w kt6rym przebywal i poruszal si? pracownik z podejrzeniem zakazenia COVID-

19 j est niezwlocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, wlaczniki

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

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

po opuszczeniu go przez osob? z objawami, jest gruntownie sprzatane i dezynfekowane.

16.  Dyrektor  lub  osoba  przez  niego  wyznaczona  sporzadza  lists  os6b,  z  kt6rymi  osoba

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

sanitamo-epidemiologicznej.

17. Dyrektor informuje organ prowadzacy o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych

dzieci czy pracownik6w wskazujacych na mozliwos6 zakazenia COVID-19.

18. Dyrektor wraz z organem prowadzacym na podstawie rtyycznych, instrukcj i powiatowej

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

stwierdzenia na tereliie plac6wki zakazenia.

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

zarazeniu    wirusem    COVID-19    u    osoby,    kt6ra    przebywala    w    ostatnim    tygodhiu

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

z   powiatowa   stacja   sanitamo-epidemiologiczna   celem   uzyskania   wskaz6wek`,   instrukcji

do dalszego postepowania.

Informacje koricowe

1.    W   pomieszczehiach   higieniczno   -   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  zobowiapani  do  odbierania  telefonu  lub

natychmiastowego oddzwonienia.

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

o§wiaty, stacji sanitamo -epidemiologicznej i shizb medycznych.

4.   W  razie  watpliwosci  dyrektor  szkoly  zwraca  si?  do  Powiatowej   Stacji   Sanitamo  -

Epidemiologicznej w Brodnicy.

5.  Wszyscy pracownicy szkoly oraz rodzice uczri6w zobowiapani sa do Scislego stosowania
•+   prz;estlziega;ira   „Wewnetrznych   procedur    beapieczeistwa   w   woirunkach   pandendi

korona[wirusa  COVID  -  19  obowiquujqcych  w  klasach  IV  VIII  w  czasie  korzystania

z kousultacji z no[ucaycieluni na terenie w Szkole Podstowowej w Janowie".
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