
Procedury organizacji pracy Szkoty Podstawowej im. Sw. Jana Pawla II

w Nozynie od 1 wrzesnia 2021r. i postepowania prewencyjnego

pracownik6w oraz rodzic6w/opiekun6w w czasie zagrozenia

epidemiologicznego w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem

i zwalczaniem COVID-19.

I. eEL

Celem niniejszego dokumentu jest okreslenie zasad organizacji pracy szkoly w zwiazku z

zagrozeniem zakazenia wirusem COVID-19 i okreslenie dzialan majacych na celu unikniecie

rozprzestrzeniania sie wirusa.

II. POST ANOWIENIA OGOLNE

I.Do szkoly moze uczeszczac uczerVpracownik:

a) bez objaw6w chorobowych sugerujacych infekcje dr6g oddechowych,

b) kt6rego domownicy nie przebywaja na kwarantannie w warunkach domowych lub w

izolacji.

2. Uczniowie powinni bye przyprowadzani do szkoly i z niej odbierani przez opiekun6w nie

przejawiajacych objaw6w chorobowych sugerujacych infekcje dreg oddechowych.

3. Opiekunowie odprowadzajacy dzieci nie rnoga wchodzic do przestrzeni wsp61nej szkoly.

Rodzice/opiekunowie przekazuja dziecko pracownikowi szkoly przy wejsciu do budynku.

4. Przez objawy 0 kt6rych mowa w pkt. 1 a) i pkt. 2 rozumie sie: podwyzszona temperature

ciala, b61 glowy, miesni, b61 gardla, kaszel, dusznosci i problemy z oddychaniem, brak

apetytu, smaku, wechu.

5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzajacy/odbierajacy uczni6w do/ze szkoly powmm

zachowywac dystans spoleczny w odniesieniu do pracownika szkoly oraz innych uczni6w i

ich rodzic6w wynoszacy minimum 1,5 m.



6. Na terenie szkoly nalezy ograniczyc przebywanie os6b z zewnatrz, Rodzice/opiekunowie

moga przebywac na terenie szkoly tylko za zgoda dyrektora. Trzeba parnietac 0 zastosowaniu

srodkow ochronnych (oslona nosa i ust oraz po zdezynfekowaniu rak).

7. W przypadku koniecznosci osobistego spotkania Sly z

nauczycielem/pedagogiem/dyrektorem nalezy skontaktowac sie z sekretariatem szkoly

umowic spotkanie telefonicznie (nr Tel.: 59821 2685).

III. Higiena i dezynfekcja

1. Wszyscy uczniowie pracownicy szkoly zobowiazani sa do przestrzegania

najwyzszych standard6w higienicznych tj. czestego mycia rak, w szczegolnosci po

przyjsciu do szkoly, przed jedzeniem, po powrocie ze swiezego powietrza i po

skorzystaniu z toalety.

2. Rodzice maja obowiazek zaopatrzyc dziecko w maseczki ochronne do zastosowania w

przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wsp61nej szkoly, gdy nie rna mozliwosci

zachowania dystansu.

3. Na terenie szkoly obowiazuja og6lne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas

kaszlu i kichania, unikanie dotykania OCZU, us! i nosa. Wszyscy nauczyciele,

pracownicy obslugi administracji szkoly oraz uczniowie zobowiazani S,! do noszenia

maseczek w przestrzeni wsp61nej. W salach lekcyjnych nauczyciele oraz uczniowie

zostaja zwolnieni z obowiazku noszenia maseczek ochronnych.

4. Szkola wyposazona jest w srodki dezynfekujace niezbedne do odkazania pomocy

dydaktycznych i elementow stalych oraz srodki do dezynfekcji rak.

5. W salach lekcyjnych, w ktorych zajecia prowadza rozni nauczyciele zaleca sie

zachowanie odleglosci miedzy stolikiem nauczyciela a lawkami uczni6w, co najmniej

1,5 m. Mozna rowniez pozostawic wolna Iawke w bezposrednim sasiedztwie stolika

nauczyciela.

6. Na terenie szkoly przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porzadkowych,

w tym przede wszystkim utrzymania czystosci w salach lekcyjnych, pomieszczen

sanitarno-higienicznych, ciagow komunikacyjnych, powierzchni dotykowych -

poreczy, klamek i powierzchni plaskich, w tym blatow w salach i pomieszczeniach

spozywania posilkow, klawiatur i wlacznikow.

7. Przy wszystkich wejsciach do budynku szkoly umieszczone S,! srodki do dezynfekcji

rak. Dezynfekcja rak BEZWZGLE;DNIE OBOWIl\ZUJE.



8. Przy wejsciu do szkoly urmeszczone sa numery telefonow do wlasciwej stacji

sanitarno-epidemiologicznej,

9. W pomieszczeniach sanitamo-higienicznych znajduja sie plakaty z zasadami

prawidlowego mycia rak a przy dozownikach z plynem do dezynfekcji rak.

10. Nalezy dopilnowac, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie

uczniow, wchodzacy do szkoly dezynfekowaly dlonie, mialy zakryte usta i nos oraz

nie przekraczaly obowiazujacych sektorow przebywania.

11. Przy kazdyrn wejsciu do szkoly znajduje sie pojemnik, do ktorego mozna wyrzucic

zuzyte maseczki i rekawice jednorazowe.

12. Z sal, w ktorych przebywaja uczniowie, zostana usuniete przedmioty sprzety,

ktorych nie mozna skutecznie umyc, uprac lub zdezynfekowac.

IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOLY

1. Na terenie szkoly ogranicza sie gromadzenie uczniow, dlatego budynek szkoly zostal

podzielony na sektory, w ktorych beda przebywac poszczegolne klasy.

Dzieci przed zajeciami wchodza nastepujacymi wejsciami:

• Wejscie numer 1 od strony sekretariatu szkoly: wchodza 2,5/3 latki, 4/5 latki,

zerowka

• Wejscie numer 2 glowne od placu zabaw: wchodza pozostale klasy

Szkola zostala podzielona na sektory, w ktorych uczniowie beda przebywac podczas

zaj ec dydaktyczno- wychowawczych:

• Sektor 1 oddzialy przedszkolne

• Sektor 2 (pierwsze pietro), klasy I-III

• Sektor 3 ( pierwsze pietro), klasy IV-VI

• Sektor 4 (parter - pietro 0), klasy VII i swietlica

• Sektor 5 (pietro -J), klasa VIII



2. Zaleca sie organizacje przerw dla uczni6w w miare mozliwosci na swiezyrn

powietrzu.

3. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniow, jednak

nie rzadziej niz co 45 min.

4. Wszystkie pomieszczenia oraz czesci wspolne, w ktorych przebywali uczmowie

nalezy wietrzye nie rzadziej niz co godzine.

5. Unika sie organizowania wiekszych skupisk uczni6w roznych oddzialow w jednym

pomieszczeni u.

6. Uczen posiada wlasne przybory i podreczniki, ktore w czasie zajec mega znajdowac

sie na stoliku szkoInym ucznia, w tornistrze Iub we wlasnym wyznaczonym miejscu w

sali.

7. Przed rozpoezeciem pierwszych zaj~c uczen zobowiazany jest do zabrania ze swojej

szafki wszystkich niezbednych podrecznikow i przyborow.

8. Uczen Die udostepnia innym swoich podrecznikow i przyborow.

9. Uczen nie powinien zabierac ze soba do szkoly zbednych przedmiotow i zabawek.

10. Korzystanie z biblioteki szkoInej rnozliwe jest na okreslonych przez dyrektora szkoly

zasadach, uwzgledniajacych dwudniowy okres kwarantanny dla ksiazek i innych

materialow wypozyczanych w bibliotece.

11. Uczniowie dojezdzajacy do szkoly w trakcie korzystania z transportu autobusowego

zobowiazani sa do noszenia maseczek.

12. Podczas realizacji zajec, w tym zajec wychowania fizycznego, w ktorych nie mozna

zachowac dystansu nalezy unikac gier kontaktowych.

V. WYDA WANIE POSILKOW

1. Przed wejsciern na stolowke nalezy bezwzglednie zdezynfekowac rece.

2. Posilki beda wydawane wedlug harmonogramu. Po kazdej grupie przeprowadzona zostanie

dezynfekcja blatow, stolow, poreczy, krzesel i klamek.

3. Nalezy zwrocic szczegolna uwage na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji rak

w trakcie spozywania przez uczniow drugiego sniadania,

VI. POSTE;POW ANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAZENIA UCZNIA



('

1. Jezeli dziecko przejawia niepokojace objawy choroby nalezy poinformowac dyrektora

szkoly i rownoczesnie odizolowac je w odrebnyrn pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z

zapewnieniem min. 2 m odleglosci od innych osob.

• Przedszkole, klasy I-VI miejsce izolacji - gabinet pielegniarki

• Klasy VII-VIII miejsce izolacji - sala muzyczna (numer 3)

2. Dziecko w czasie odizolowania bedzie pod opieka pracownika szkoly wyznaczonego

przez dyrektora szkoly.

3. W przypadku podejrzenia zakazenia zostanie przeprowadzony pomiar temperatury.

Jezeli pomiar wskazuje temperature wyzsza niz 38°C, zostanie on dwukrotnie

powtorzony w odstepach pieciominutowych. Uczen nadal bedzie przebywal w izolacji

i niezwlocznie zostana poinformowani 0 tym opiekunowie, ktorzy zobowiazani sa do

odebrania dziecka ze szkoly.

4. Rodzic po odebraniu ze szkoly dziecka Z objawami chorobowymi, rna obowiazek

poinformowania dyrektora 0 tym czy objawy ucznia wskazuja na zakazenie

koronawirusem.

5. Obszar, w ktoryrn poruszal Sly i przebywal uczen nalezy bezzwlocznie poddac

gruntownemu sprzataniu i dezynfekcji.

6. Dyrektor informuje Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego organ

prowadzacy 0 zaistnialej sytuacj i.

7. Dyrektor szkoly zobowiazany jest do stosowania Sly do zalecen Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy nalezy wdrozyc dodatkowe

procedury biorac pod uwage zaistnialy przypadek. Jesli zalecenia sanepidu przekazane

sa za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej lub za pomoca innych srodkow

lacznosci nalezy sporzadzic notatke.

VII. Postepowanie w przypadku podejrzenia zakazenia u pracownika szkoly

1.Pracownik, ktory w czasie pracy zauwazyl u siebie objawy chorobowe typu: podwyiszonq

temperature ciala, bol glowy miesni, bo! gardla, kaszel, dusznosci i problemy z

oddychaniem, brak apetytu, smaku, wechu niezwlocznie informuje 0 tym dyrektora szkoly,

ktory podejmuje nastepujace dzialania:



a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (sala numer 3 lub

gabinet pielegniarki),

b) zachowujac bezpieczna odleglosc, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt

z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) w przypadku wystapienia u pracownika bedacego na stanowisku pracy niepokojacych

objawow infekcji drog oddechowych dyrektor szkoly w trybie natychmiastowym odsuwa go

od wykonywanych czynnosci, kieruje do domu i informuje 0 koniecznosci pozostania w

domu oraz kontaktu z lekarzem, z ktorych beda wynikaly dalsze czynnosci dla pracownika

d) 0 wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwlocznie informuje

dyrektora szkoly

2. Obszar, w ktoryrn poruszal sie i przebywal pracownik nalezy bezzwlocznie poddac

gruntownemu sprzataniu i dezynfekcji.

3. Kazdy pracownik powinien poddac sie pomiarowi temperatury ciala w razie wystapienia

objawow, 0 ktorych mowa w punkcie 1.

4. Pracownicy z objawami, 0 ktorych mowa w punkcie 1 nie moga przychodzic do pracy.

5. Dyrektor informuje Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego i organ

prowadzacy 0 zaistnialej sytuacji.

6. Dyrektor szkoly zobowiazany jest do stosowania SH( do zalecen Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitamego przy ustalaniu, czy nalezy wdrozyc dodatkowe

procedury biorac pod uwage zaistnialy przypadek.

7. Jesli zalecenia sanepidu przekazane sa za pornoca srodkow komunikacji elektronicznej lub

za pomoca innych srodkow lacznosci, nalezy sporzadzic notatke.

VIII. Postepowanie w przypadku kontaktu z osoba podejrzana 0 zakazenie

1.Definicja KONT AKTU obejmuje:

a) kazdego pracownika szkoly/rodzica/opiekuna uczrua pozostajacego w bezposrednim

kontakcie z osoba chora lub w kontakcie w odleglosci mniej niz 1,5 metra przez ponad 15

minut,



b) rozmowe z osoba zakazona twarza w twarz przez dluzszy czas,

c) kazda osobe mieszkajaca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osob z kontaktu nie uwaza sie za zakazone, jednak prewencyjnie zaleca sie:

a) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osoba chora i prowadzenie

samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i swiadorne zwracanie uwagi na swoj stan

zdrowia,

b) poddanie sie monitoringowi pracownika stacji sanitamo-epidemiologicznej w

szczegolnosci udostepnienie numeru telefonu w celu umozliwienia codziennego kontaktu i

przeprowadzenia wywiadu odnosnie stanu zdrowia,

c) jezel i w ciagu 10 dni samoobserwacj i zauwazone zostana objawy (goraczka, kaszel,

dusznosc, problemy z oddychaniem) - nalezy bezzwlocznie, telefonicznie powiadornic stacje

sanitarno-epidemiologiczna lub zglosic sie bezposrednio do oddzialu zakaznego lub oddzialu

obserwacyjno-zakaznego, gdzie okreslony zostanie dalszy tryb postepowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy szkoly nie sa zobowiazani do podejmowania szczegolnych srodkow

ostroznosci. Jesli wystapia niepokojace objawy, poddani zostana kwalifikacji w zaleznosci od

rodzaju tych objaw6w przez sluzby sanitame.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu naleza pracowrucy, powmna zostac podjeta we

wspolpracy ze sluzbami sanitamymi.

IX. Potwierdzenie zakazenia COVID-19 na terenie szkoly

1. Dyrektor informuje Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 0

zaistnialej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzacym, po uzyskaniu

pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowna decyzje 0 zamknieciu placowki

zmianie modelu ksztalcenia lub innych srodkach prewencyjnych.

2. Rekomenduje si~ ustalenie listy osob przebywajacych w tym samym czasie w

czesci pomieszczenia lub jego calosci, w ktorym przebywala osoba zakazona.

Procedury moga ulegac zmianom w zaleznosci od potrzeb zapewnienia

bezpieczenstwa i zmiany wytycznych MEN, MZ iGIS.

DYH

vasioreh



W trosce 0 bezpieczenstwo uczniow, pracownik6w szkoly i ich najblizszych rekomendowane

jest szczepienie jako swiadorna decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i

przenoszeniem COVID-19.


