Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19
na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy
I. PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie:
1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374, z późn. zm).
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.)
4. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
MEN
https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkolwytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-iplacowek-od-1-wrzesnia-2020-r/
II.ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
1. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice zobowiązani są do
zapoznania i przestrzegania wytycznych MEN, MZ i GIS dotyczących
organizacji zajęć w szkole od 1.09.2020r.
2. Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji
wystąpienia zakażenia na danym terenie:
Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ
i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub
w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne
będą dwa warianty kształcenia: B lub C.
Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału,
klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich
lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie
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to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy
placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność
podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila,
telefonu.
Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć
stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na
odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu
prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do
ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. 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.
4. Dzieci dojeżdżające do szkoły powinny stosować środki ochronne - osłona na
usta i nos.
5. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie
z płynu do dezynfekcji rąk.
5. 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 powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
6. Przebywanie osób postronnych będzie ograniczone w miarę możliwości do
minimum. Osoby te zobowiązane są do stosowania środków ochronnych:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby
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bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych); mogą
przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
7. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów powinien być
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
8.

Szkoła posiada na stanie termometr
dezynfekowany po użyciu w danej grupie.

bezdotykowy,

który będzie

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły( rodzic powinien mieć własny środek transportu).
10. 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 będą usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone
i dezynfekowane.
12. Uczeń posiada 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.
13. W sali gimnastycznej/ korytarzu szkolnym używany sprzęt sportowy oraz
podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym
dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
14. Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
15. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywać się będą w godzinach
800 – 1300. Pozostali uczniowie rozpoczynają zajęcia od godziny 750 i każda
lekcja trwa 45 min.
16. Każdy oddział ma przydzielony boks w szatni w którym należy przebrać się
i zachować bezpieczne odległości.
17. W szatni wolno przebywać tylko przed i po lekcjach w celu przebrania się.
18. Każdy oddział ma przydzielone pomieszczenie do nauki i przenoszenie się
może odbyć się tyko za zgoda nauczyciela.
19. W pomieszczeniach klasowych siedzimy pojedynczo bez zsuwania stolików.
20. Uczniowie będą korzystać jak najwięcej (w miarę możliwości) z boiska
szkolnego w tym również w czasie przerw.
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21. Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry
kontaktowe.
22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełno sprawnościami, jednakże należy
dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie
(pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
23. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby
w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być
rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym
w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji.
24. Do świetlicy będą uczęszczać dzieci, które dojeżdżają do szkoły i dzieci,
których rodzice pracują (należy przedstawić oświadczenie z zakładu pracy)
25. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
III HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEJCJA POMIESZCZEŃ
I POWIERZCHNI
1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału
zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów,
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki
ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących
stref przebywania.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie
ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 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. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
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przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym
ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy będą używać masek lub
rękawic jednorazowych, będą zapewnione
miejsca/pojemniki do ich
wyrzucania.
IV WYDAWANIE POSIŁKÓW
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka i inne pomieszczenia
przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), powinna być zachowana
odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to
niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej.
2. Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne,
zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. W miarę możliwości wprowadzi
się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy stolikach
z rówieśnikami z danej klasy
3. Szkoła używa pojemniki i sztućce jednorazowych dostarczone przez catering,
które następnie będą odpowiednio segregowane.
4. Dania i produkty będą podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę
stołówki.
V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U PRACOWNIKÓW SZKOŁY
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy 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).
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3. W szkole będzie wydzielone i przygotowane (środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub obszar, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
choroby zakaźnej powinni 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.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
aby uzyskać teleporadę medyczną) oraz bezzwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły o zaistniałej sytuacji.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się
do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego. Dyrektor szkoły ustala listę osób przebywających w tym samym
czasie w części podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie i zaleca stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/
oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
VI. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY:
1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa
i choroby COVID-19.
2. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia
rąk.
3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na
okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa
i choroby COVID-19.
4. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
5. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek oraz wykorzystywanych do zajęć
przyborów sportowych.
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6. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
VII. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
1. Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem
dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
2. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym
pracuje.
3. Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do
wykonywania swoich obowiązków.
4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła,
poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony,
klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą
z detergentem.
5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne
regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
6. Prowadzony jest rejestr prac porządkowych: mycie i dezynfekcja
pomieszczeń i przedmiotów.
7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym
fakcie dyrektora placówki.
Obowiązki nauczycieli:
1. Pracuje wg ustalonego przez dyrektora planu zajęć.
2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem
szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem
zakażenia koronawirusem.
3. Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających
jednocześnie w w/w miejscu.
4. Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak,
aby grupy nie mieszały się ze sobą.
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5.Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub
przy jednej zabawce na placu zabaw.
6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
7. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie
dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym
fakcie dyrektora placówki.
VIII. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
1. Rodzice/opiekunowie prawni
są zobowiązani do zapoznania się
z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie
Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy (strona internetowa szkoły).
2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania
dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
3. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek.
Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko
maseczki jest zobowiązany do przekazania takiej informacji wychowawcy
dziecka.
4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych
niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki (nie dotyczy
dzieci/uczniów z niepełno sprawnościami).
5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in.
myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu
częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
6. Rodzice/ opiekun prawny 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 powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
8

środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
7. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie
podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły. O tym fakcie są
natychmiast powiadomieni Rodzice, którzy są zobowiązani odebrać dziecko.
8. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania
telefonów od pracownika szkoły.
X. POSTEPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA
ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID – 19
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub
choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę), bezzwłocznie przez
pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę
i rękawiczki zostaje odizolowuje do wyznaczonego pomieszczenia.
2. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia
rodziców o zaistniałej sytuacji.
5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu
dziecka.
6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub
choroby COVID – 19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi
i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
7. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań,
zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
8. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują
dalsze kroki bezpieczeństwa.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez
dyrektora.
Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
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