PROCEDURY FUNKJONOWANIA W CZASIE EPIDEMII COVID - 19
obowiązujące
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SUCHOŻEBRACH
od 1 września 2020 r.
Procedury opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS

I. Organizacja zajęć w szkole:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być 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. Przed wejściem do budynku szkoły należy umyć ręce przy użyciu środka
dezynfekującego zgodnie z umieszczoną w widocznym miejscu instrukcją.
4. Uczniowie przychodzący do szkoły powinni zdezynfekować ręce oraz zakryć
usta i nos. Noszenie przez uczniów maseczek jest obowiązkowe w przestrzeni
wspólnej szkoły - na korytarzach, klatkach schodowych, w szatniach i
toaletach.
5. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie mają obowiązku zakrywania ust i
nosa.
6. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły mogą wchodzić tylko do
przestrzeni wspólnej (wydzielona pierwsza część tzw. Wiatrołap)
7. Opiekunowie przyprowadzający dzieci (tylko z oddziałów przedszkolnych i
klas pierwszych) przez pierwsze dwa tygodnie nauki tj. do 11 września mogą
wchodzić do przestrzeni wspólnej zachowując zasady:
a)
b)
c)
d)

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi- min. 1,5 m,
dystansu od pracowników szkoły- min. 1,5 m,
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).
7a. Na holu przy szatni może przebywać maksymalnie 4 rodziców (opiekunów)
dzieci.
7b. W szatni dla klas 0 - I może przebywać maksymalnie 2 rodziców (opiekunów)
z 2 dzieci.
7c. W okresie przejściowym (od 1 do 11 września), na korytarzu na I piętrze
może przebywać maksymalnie 4 rodziców (opiekunów) przyprowadzających
dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.
8. Uczniowie od kl. II do VIII przebywają w szatni bez rodziców (opiekunów
prawnych.
9. Po zakończonych lekcjach rodzice oczekują na swoje dzieci przed szkołą z
zachowaniem ustaleń dotyczących bezpieczeństwa (pkt 6).
10. Wszyscy rodzice (opiekunowie) wchodzący na teren szkoły powinni mieć
zakryte ust i nos oraz zdezynfekowane ręce, powinni zachować dystans 1,5 m
od innych osób.
11. W szkole zostaje ograniczone przebywanie osób trzecich do niezbędnego
minimum. Do szkoły oprócz nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły mogą
wejść:
a) rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci z Klubu Dziecięcego,
b) interesanci (w ważnych sprawach).
12. Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
13. Osoby trzecie mogą poruszać się w wyznaczonych miejscach: (wejście sekretariat, wejście - szatnia, wejście - sala kl. 0 AB i kl. I AB (dot. pkt. 7 – 7c)
14. Osoby trzecie nie mogą przemieszczać się swobodnie po terenie szkoły.
15. Dla rodziców uczniów chcących skontaktować się ze szkołą, rekomendowane
jest korzystanie z technik komunikacji na odległość.
16. Zgodnie z rekomendacjami MEN, MZ, GIS szkoła wyposażona jest w
termometry bezdotykowe z do pomiaru temperatury uczniów i pracowników
szkoły oraz osób trzecich wchodzących na teren szkoły.

17. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,
odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości
od innych osób i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
18. 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.
19. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte lub zostaną zabezpieczone
tak, aby uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub
dezynfekowane.
20. Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie
zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we
własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
21. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę
możliwości po każdych zajęciach.
22. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
23. Nauczyciele w klasach I-III będą organizowali przerwy dla swoich uczniów w
interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
24. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i zajęć
sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć
ćwiczenia i gry kontaktowe.
26. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
27. Zajęcia świetlicowe będą odbywały się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w
innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć
świetlicowych zostaną wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania

bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk będą
rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna.
28. Świetlica będzie wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków
oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
29. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej
powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
30. Zajęcia pozalekcyjne będą odbywały się z uwzględnieniem zasad
obowiązujących przy organizacji zajęć lekcyjnych.
31. Szczegółowe zasady i godziny korzystania z biblioteki szkolnej są określone w
regulaminie biblioteki i uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla
książek i innychmateriałów przechowywanych w bibliotekach.
32. Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki szkolnej zostały określone zgodnie
z wymaganiami określonymi w przepisach prawa.
33. Uczniowie korzystający z dowozu do szkoły zobowiązani są do zakrywania ust
i nosa w autobusie zgodnie z zasadami obowiązującymi w transporcie
publicznym.

II. Higiena, czyszczenie
i powierzchni

i

dezynfekcja

pomieszczeń

1. Przy wejściu głównym do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do
właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału
zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają
obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych,
zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref
przebywania.
3. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety.
4. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć,
pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników.
5. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji, przestrzegane są zalecenia producenta
znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany
będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów
środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone zostały plakaty z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
7. Urządzenia sanitarno - higienicznych, dezynfekowane i czyszczone są na
bieżąco z użyciem detergentu.

III. Gastronomia
1.

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, dodatkowo wprowadzono zasady
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Odległość
między stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe –
zapewnione zostaną środki ochrony osobistej.

2. Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w stołówce szkolnej z
zapewnieniem prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z
zaleceniami w czasie epidemii.
3. Wydawanie posiłków będzie odbywało się zmianowo podczas trzech przerw
obiadowych. W miarę możliwości uczniowie będą spożywali posiłki przy
stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
4. Blaty stołów i poręcze krzeseł będą czyszczone lub dezynfekowane po
każdej grupie spożywającej posiłek na stołówce.
5. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się
spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad
bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
6. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.

7. Z obszaru sali jadalnej zostaną usunięte drobne elementy dekoracyjne i
serwetki, które będą wydawane przez obsługę.
8. W stołówce szkolnej dania i produkty będą podawane przez osobę do tego
wyznaczoną (obsługę stołówki).

IV. Postępowanie wprzypadku podejrzenia zakażenia
COVID -19 u ucznia lub pracownika szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcjędróg oddechowych oraz których
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani o procedurach postępowania w
przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów choroby zakaźnej
(powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ,
aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem).
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych
nauczyciel lub pracownik będący na stanowisku pracy powinien:
a) natychmiast odizolować się od uczniów i innych pracowników szkoły w
oddzielnym pomieszczeniu,
b) osłonić usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą,
c) poinformować o zdarzeniu dyrektora, który wskaże innego nauczyciela do
zapewnienia opieki uczniom i podejmie dalsze działania w uzgodnieniu z
Państwową Inspekcją Sanitarną.
d) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą Stacją
Sanitarno – Epidemiologiczną,
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik z infekcją
dróg oddechowych, będzie bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu,
zostaną też zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.).
5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
będą realizowane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.
6. Wszystkie działania w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych u
ucznia musza być prowadzone z poszanowaniem jego praw i godności.
7. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy ucznia:

a) nauczyciel opiekujący się grupą natychmiast powiadamia dyrektora o złym
samopoczuciu ucznia,
b) osoba wyznaczona przez dyrektora/ wicedyrektora niezwłocznie
odprowadza ucznia do izolatorium,
c) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia rodziców
(opiekunów) ucznia o podejmowanych działaniach,
d) dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia najbliższą Stację
Sanitarno- Epidemiologiczną,
e) nauczyciel uczący pozostaje z pozostałymi dziećmi w sali,
f) osoba opiekująca się uczniem z podejrzeniem zakażenia COVID-19 dba,
aby dziecko było w maseczce i zabezpiecza się, zakładając fartuch
ochronny, rękawiczki i przyłbicę oraz pozostaje z dzieckiem do przybycia
rodziców (opiekunów),
g) rodzice (opiekunowie) odbierający dziecko przejmują opiekę nad nim i
postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
h) decyzję w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z
podejrzanym o zakażenie dzieckiem dyrektor podejmuje w porozumieniu z
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

V. ZASADY POWIADAMIANIA
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, sugerujących zakażenie
wirusem COVID-19 ucznia, niezwłocznie powiadamiani są jego rodzice i
najbliższa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
2. W sytuacji, kiedy niepokojące objawy występują u nauczyciela lub
pracownika szkoły podczas wykonywania obowiązków zawodowych
powiadamiane są odpowiednie służby sanitarne.
3. W przypadku wystąpienia objawów zagrażających życiu zostaną wezwane
służby ratunkowe.
4. W widocznych miejscach w szkole wywieszone są numery telefonów do
służb sanitarnych i ratunkowych.
5. Rodzice (opiekunowie) uczniów powiadamiani są niezwłocznie po
zaobserwowaniu objawów u dziecka – telefonicznie przez sekretariat szkoły
lub osobę wskazaną przez dyrektora szkoły.
6. Lista z numerami telefonów do rodziców (opiekunów) znajduje się w
dzienniku elektronicznym LIBRUS i w dokumentacji szkoły.
7. Powiadamianie służb:
a) INFOLINIA NFZ – tel. 800 190 590;

b) Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach – Centrala tel. 25 644 20
40; w dni robocze, w godz. 7.30 – 22.00 – tel. 571 386 142, 571 386 084
c) telefon alarmowy tylko do zgłoszeń w sytuacjach kryzysowych czynny
poza godzinami urzędowania, w soboty, niedziele i dni świąteczne – tel.
600 467 328;
d) telefon alarmowy – 112, 999 - służy wyłącznie do powiadamiania o
nagłych sytuacjach zagrożenia sanitarno - epiodemiologicznego

