ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OBOWIĄZUJĄCE W SP6
W CZASIE ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNEGO

Podstawa prawna:


Wytyczne z GIS, MEN, MZ;



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;



Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019r. poz. 1040 z późn. zm.);



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6,
poz. 69 z późń. zm.);



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I
Przepisy wstępne
§1
1. Dokument zapewnienia zasady bezpieczeństwa podczas zakażenia epidemicznego i jest
aktem prawa ustalającym organizację i porządek w procesie pracy. Określa prawa
i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.
2. Procedurami objęci są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 6
w Sosnowcu, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, jak
również uczniowie oraz rodzice dzieci uczęszczających do szkoły.
3. Celem wdrażanych procedur jest:
a. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom podczas pobytu w szkole;
b. zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym
chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych
zajęć opiekuńczo – wychowawczych, konsultacji, zajęć specjalistycznych, sportowych
i innych.
4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.
5. Wprowadza się następujące procedury:
a. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa;
b. Procedura organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych;
c. Procedura organizacji konsultacji, zajęć specjalistycznych, sportowych;
d. Procedura bezpiecznego przychodzenia i wychodzenia ze szkoły;
e. Procedura bezpiecznego przebywania pracowników na terenie placówki;
f.

Procedura dezynfekowania pomieszczeń szkoły i przedmiotów udostępnianych uczniom;

g. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID – 19;
h. Procedura przyjmowania towaru, przygotowywania i podawania posiłków;
i.

Procedura kontaktów z osobami trzecimi.

6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny
okres kwarantanny dla książek stanowią - Załącznik 6 niniejszego dokumentu.
ROZDZIAŁ II
Procedury

1. Zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej.
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Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa
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§2

2. Umieszczenie przy drzwiach wejściowych od strony boiska w budynku W oraz przy
głównych drzwiach wejściowych w budynku L urządzenia do dezynfekcji rąk, zobligowanie
wszystkich do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem.
3. Osoby przyprowadzające dzieci nie mogą mieć żadnych objawów wskazujących na chorobę
zakaźną.
4. Zakaz wchodzenia Rodziców z dziećmi do placówki i obowiązek zachowania dystansu
społecznego pomiędzy pracownikami i innymi dziećmi min. 2 m.
5. Dziecko przyprowadzane do placówki nie może mieć żadnych objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
6. Obowiązkowe mierzenie temperatury dzieciom termometrem bezdotykowym przed
wejściem na teren placówki oraz w przypadku wystąpienia podejrzenia choroby.
7. Do pracy może przystąpić jedynie pracownik bez żadnych objawów chorobowych.
W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie
Dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarnoepidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń, jakie wydano.
8. Mierzenie temperatury pracownikom przed wejściem na teren placówki. – Załącznik 4.
9. Z sal, w których będą odbywać się zajęcia z uczniami, zostaną usunięte przedmioty, dywany,
wykładziny i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny umyte, wyprane lub
zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt ułatwiający
gromadzenie się zabrudzeń.
10. Wywieszenie w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych plakatów z zasadami
prawidłowego mycia rąk.
11. Umieszczenie w ogólnodostępnym miejscu numerów telefonów do organu prowadzącego,
kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.
12. Oznaczenie taśmą i zabezpieczenie przed używaniem urządzeń na placu zabaw.
13. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia (wyposażonego w środki ochrony osobistej
i płyn dezynfekujący), w którym będzie można izolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.
14. Przygotowanie szybkiej ścieżki kontaktu z rodzicami – telefonicznie.
15. Przygotowanie wzoru oświadczenia dla rodziców o wyrażeniu zgody na pomiar
temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych – Załączniki 2a, 2c.
16. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć
do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
17. Bezwzględny nakaz stosowania osłony ust oraz nosa przez pracowników szkoły podczas
kontaktu z interesantami, rodzicami.
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19. Ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz (dostawców, osób trzecich) –
zachowanie dodatkowych środków ostrożności.
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18. Dyrektor zobowiązany jest do wyznaczenia jednego miejsca – zamykanego kosza na
wyrzucanie środków ochrony osobistej po ich zużyciu.

20. Monitorowanie prac porządkowych i dezynfekcyjnych - Załączniki 3a – 3d.
21. Zapewnienie takiej organizacji pracy, która zminimalizuje lub uniemożliwi stykanie się ze
sobą poszczególnych grup uczestniczących w zajęciach organizowanych na terenie szkoły.
22. Wywieszenie w widocznym miejscu numerów telefonów do: organu prowadzącego
placówkę, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych –
Załącznik 5.
§3
Procedura organizacji zajęć opiekuńczo –wychowawczych w szkole
1. Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo –
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych .
2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej.
3. Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00.
4. Rodzic dziecka korzystającego z opieki świetlicowej, przed pierwszym przyprowadzeniem
dziecka do szkoły, wypełnia stosowne
oświadczenie oraz zobowiązuje się do
przestrzegania obowiązujących w szkole zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi GIS –
Załączniki 2a, 2b .
5. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze odbywają się w specjalnie przygotowanych salach
dydaktycznych z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę, odległości pomiędzy stanowiskami
dla uczniów wynoszą min. 1,5 m ( 1 uczeń – 1 ławka).
6. W sali może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 14, z zastrzeżeniem ust. 4.
7. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Usunięto z niej zabawki,
przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, wyprać lub zdezynfekować.
8. Do grup świetlicowych przyporządkowani są, w miarę możliwości, ci sami nauczyciele.
9. Dziecko, korzystające z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole, musi
bezwzględnie zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

być

10. Rodzic, który zdecydował na korzystanie przez swoje dziecko z zajęć opiekuńczych
w szkole, wyraża automatycznie zgodę na:
a. kilkukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów chorobowych;
b. odizolowanie dziecka przypadku zaobserwowania u niego niepokojących objawów
chorobowych ;
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d. wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez
pracownika szkoły, w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych
sugerujących zarażenie wirusem SARS-CoV-2 .
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c. wezwanie rodzica do natychmiastowego stawienia się do szkoły w przypadku
zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych u dziecka (rodzic zobowiązany
jest stawić się w szkole max. 30 min. po otrzymaniu wiadomości);

11. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły Rodzic ma obowiązek zapoznać je z nowo
obowiązującymi zasadami higienicznymi, tj.:
a. zakładanie maseczki na czas przejścia do i ze szkoły;
b. niepodawanie ręki na przywitanie;
c. unikanie dotykania oczu, nosa, ust;
d. mycie rąk po każdej zabawie, przed posiłkiem i po korzystaniu z toalety;
e. kasłanie, kichanie w tzw. „łokieć”;
f.

niezabieranie do szkoły zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy;

g. zgłaszanie nauczycielowi złego samopoczucia (ból głowy, brzucha).
12. Nauczyciel zapewnia opiekę, ale może także organizować zabawy oraz pomagać
w pracy własnej ucznia zadanej przez wychowawcę klasy.
13. Nauczyciel jest zobowiązany wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie
obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone:
a. w szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli,
nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia;
b. witamy się bez podawania ręki, przytulania się;
c. unikamy dotykania oczu, nosa, ust;
d. myjemy ręce po każdej zabawie, przed posiłkiem i po korzystaniu z toalety;
e. kasłamy, kichamy w tzw. „łokieć lub do chusteczki, którą natychmiast wyrzucamy do
kosza, po czym myjemy ręce;
f.

do szkoły nie zabieramy zabawek domowych oraz innych zbędnych rzeczy;

g. bawimy się zgodnie z poleceniem nauczyciela w wyznaczonych dla każdego dziecka
obszarach (przy stolikach, w kącikach zabaw wyznaczonymi zabawkami), przy
zachowaniu bezpiecznej odległości;
h. zgłaszamy nauczycielowi wszelkie objawy złego samopoczucia (ból głowy, brzucha);
i.

nie wkładamy do ust zabawek, klocków ani innych tego typu przedmiotów;

j.

po skończonej zabawie, zabawkę oddajemy do dezynfekcji (w wyznaczone miejsce);

k. podczas posiłków siadamy do stolików wg poleceń nauczyciela;
l.

z łazienki korzystamy
higienicznych.

pojedynczo

z

zachowaniem

odpowiednich

czynności

14. Nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz
na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
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16. Nauczyciele mogą organizować zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej. Jednocześnie na sali
gimnastycznej mogą znajdować się dwie grupy. Po każdych zajęciach używany sprzęt
sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte lub zdezynfekowane.
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15. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy w interwałach adekwatnych do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy na korytarzu pod nadzorem
nauczyciela.

17. Jeżeli do zajęć wykorzystuje się przybory sportowe, np.: piłki, skakanki, obręcze, powinny
być one systematycznie myte z użyciem detergentu lub dezynfekowane.
18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu
na terenie szkoły przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi.
19. Na boisku w jednym czasie mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest
między nimi dystans.
20. Nie można organizować wyjść poza teren szkoły typu: spacery do parku, wycieczki itp.
21. Nie można korzystać z placu zabaw.
22. W przypadku stwierdzenia dolegliwości zdrowotnych u dziecka nauczyciel stosuje
procedurę uwzględnioną § 8 Procedury zapobiegawcze – podejrzenie wystąpienia
zakażenia.
§4
Procedura organizacji konsultacji, zajęć specjalistycznych, zajęć sportowych
1. Od 25 maja szkoła umożliwia konsultacje dla uczniów klas VIII z przedmiotów
egzaminacyjnych, od 1 czerwca konsultacje dla wszystkich uczniów.
2. Rodzic ucznia korzystającego z konsultacji, zajęć specjalistycznych, zajęć sportowych przed
pierwszymi zajęciami wypełnia stosowne oświadczenie oraz zobowiązuje się
do przestrzegania obowiązujących w szkole zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi GIS –
Załączniki 2c, 2d.
3. Konsultacje dla uczniów klas VIII oraz zajęcia specjalistyczne odbywają się zgodnie
z przyjętym harmonogramem. Mają formę konsultacji / zajęć indywidualnych
i grupowych.
4. Konsultacje, zajęcia specjalistyczne odbywają się w wyznaczonych stałych salach dla tych
samych grup, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy
osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji, zajęć.
5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
6. Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym z
uwzględnieniem zasady, że jednocześnie mogą przebywać tam dwie grupy, przy założeniu,
że zachowany jest między nimi dystans społeczny.
7. Uczeń korzystający z konsultacji, zajęć specjalistycznych organizowanych w szkole musi być
bezwzględnie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w
domu ucznia przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy domownicy
muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
8. Na konsultacje, zajęcia specjalistyczne uczeń przynosi własny zestaw podręczników i
przyborów. Zabrania się pożyczania przyborów od innych uczniów.
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10. Nauczyciel zobowiązany jest do monitorowania obecności dzieci na zajęciach według
zamieszczonego wzoru - Załącznik 1.
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9. Podczas pierwszych zajęć, konsultacji nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w szkole .

11. Po zakończonych zajęciach, konsultacjach, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu
społecznego min. 1,5 m nauczyciel sprowadza uczniów do szatni.
§5
Procedura bezpiecznego przychodzenia i wychodzenia ze szkoły
1. Rodzice uczniów klas 1 – 3 przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły oraz
uczniowie klas 4 – 8 korzystający z konsultacji i zajęć specjalistycznych, sportowych mają
obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
2. Uczniowie klas 1 – 3 przyprowadzani/odbierani są ze szkoły przez osoby zdrowe.
3. Zasady przyprowadzania i odbierania ze szkoły dzieci klas 1 – 3:
a. pobyt rodziców w placówce ograniczony jest do minimum w obecnej sytuacji
epidemicznej, rodzice nie wchodzą do budynku szkoły;
b. rodzic odprowadza dziecko do drzwi wejściowych do budynku szkoły od strony boiska ,
gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika szkoły;
c.

wyznaczony pracownik szkoły dokonuje pomiary temperatury dziecka i informuje
rodzica o zgodzie lub braku zgody na przyjęcie dziecka do szkoły;

d. pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły i przebraniu się, umyło ręce i trafiło
do sali, w której opiekę nad nim przejmuje nauczyciel;
e. w przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych
u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom, informując
o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną do sekretariatu
szkoły dotyczącą zdrowia dziecka. Niezwłocznie powiadamia dyrektora o zaistniałej
sytuacji.
f.

pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup
nie stykały się ze sobą;

g. po zakończonych zajęciach dziecko odprowadzane jest do rodzica przez pracownika
szkoły, rodzic oczekuje na dziecko przy drzwiach od strony boiska.
4. Rodziców przyprowadzających i odbierających dziecko, oczekujących na zewnątrz, na
wejście/wyjście dziecka do/z budynku szkoły obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej,
co najmniej dwumetrowej odległości.
5. Rekomenduje się przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły przez te same ustalone
osoby, minimalizując ilość osób do 2.
6. Uczniowie klas 4 – 8 w drodze do / ze szkoły korzystają z osłony na usta i nos oraz
zachowują dystans społeczny.
7. Zasady przychodzenia i wychodzenia ze szkoły uczniów klas 4 – 8:
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b. po wejściu do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli występują
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje
ręce wodą z mydłem;
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a. w budynku W uczeń wchodzi do szkoły wejściem od strony boiska, w budynku L –
wejściem głównym;

c. uczeń samodzielnie udaje się do szatni, w szatni uczniowie korzystają tylko z
wyznaczonych boksów, jednocześnie w boksie może przebywać jeden uczeń.
d. następnie uczeń , myje ręce w toalecie i przechodzi do wyznaczonej sali na zajęcia;
e. po zakończonych zajęciach / konsultacjach uczniowie sprowadzani są do szatni pod
opieką nauczyciela z zachowaniem dystansu społecznego między sobą, wynoszącego
min. 1,5m;
8. Zadaniem nauczyciela, pracownika szkoły jest zwracanie uwagi na ograniczenie
organizowania się większych skupisk uczniów w jednym miejscu.
9. Pracownik dyżurujący przy drzwiach wejściowych, zarówno w budynku W jaki i L ubrany
jest w środki ochrony osobistej, takie jak maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki.
§6
Procedura bezpiecznego przebywania pracowników na terenie szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2.

Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3. W szkole nie ma obowiązku zakrywania twarzy (maseczki, przyłbice) podczas trybu dnia,
warunkiem jest jedynie zachowanie szczególnych środków ostrożności podczas
przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki, jak również w kontaktach z osobami
z zewnątrz.
4. Podczas przyprowadzania i odbierania dzieci pracownicy obsługi zachowują szczególne
środki ostrożności.
5. Odległość pomiędzy pracownikami powinna być bezpieczna, nie tworzymy zbiorowisk.
6. Każdy pracownik odpowiada za swoje stanowisko pracy i rzetelnie wywiązuje się
z powierzonych zadań wynikających z procedury.
§7
Procedura dezynfekowania pomieszczeń szkoły i przedmiotów udostępnianych uczniom
1. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk
z umieszczoną przy nim instrukcją oraz informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk
przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły .
2. Prace porządkowe są codziennie monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymania w czystości łazienek/ toalet, ciągów komunikacyjnych, mycia, dezynfekcji
powierzchni dotykowych – klamek, krzesełek, przełączników, poręczy, powierzchni
płaskich w salach .

5. Zabawki po skończonej zabawie poddawane są myciu, dezynfekcji lub 72 godz.
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4. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych udostępniono plakaty mówiące
o prawidłowym myciu rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji.
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3. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

kwarantannie.
6. W szkole obowiązuje zachowanie zasad mycia i dezynfekcji przedmiotów oraz powierzchni
wg poniższych wytycznych (za przedmiot będziemy rozumieli: stoliki, krzesełka, zabawki,
przybory do rysowania i pisania, piłki, sprzęt sportowy itp.).
Wszystkie przedmioty dopuszczone do użytku uczniów w szkole należy czyścić w dwóch
etapach:
Etap 1: mycie, czyszczenie.
a. Przedmiot należy dokładnie wyczyścić - powierzchnię należy przemyć ciepłą wodą
z dodatkiem odpowiedniego detergentu (np.: płyn do mycia naczyń, płyn do mycia
podłóg, szare mydło itp.). Pozwala to usunąć brud i tłuszcz oraz bakterie. Po umyciu
każdego przedmiotu należy dokładnie wypłukać gąbkę i ściereczkę.
b. Należy zwracać uwagę na trudno dostępne miejsca — za pomocą małej szczoteczki
należy także wyczyścić rowki, zagłębienia oraz chropowate powierzchnie.
Etap 2: dezynfekcja
Przedmioty powinny być dezynfekowane:
a. zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci;
b. środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100;
c. dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem bądź ściereczką nawilżoną płynem
do dezynfekcji .
Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie
czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może
mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. Jeżeli jest to możliwe — po dezynfekcji przedmiotu
dobrze jest suszyć go na wolnym powietrzu.
7. Salę, w której przebywają uczniowie, należy wietrzyć w miarę potrzeb z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie uczniów. Przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych kilka okien powinno być zawsze otwartych.
8. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga na sali gimnastycznej muszą
zostać umyte lub zdezynfekowane.
9. Sprzęt na boisku szkolnym (bramki, kosze itp.) wykorzystywany podczas zajęć należy
regularnie czyścić z użyciem detergentu lub zdezynfekować.

§8
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1. Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub
objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 38°C, kaszel,
duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni:
a. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik ten niezwłocznie zostaje
odsunięty od pracy;
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Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID - 19

b. obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami; należy umyć lub
zdezynfekować także powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny;
c. sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie się do
wytycznych
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
dostępnych
na
stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym;
d. przyjmowanie kolejnych grup uczniów do szkoły zostaje wstrzymane;
e. niezwłocznie informuje się o podejrzeniu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
2. Postępowanie w przypadku, gdy u ucznia pozostającego pod opieką szkoły wystąpią objawy
zakażenia COVID- 19:
a. ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od
reszty osób pozostających pod opieką placówki;
b. niezwłocznie należy poinformować telefonicznie rodziców;
c. należy poinformować o podejrzeniu stację sanitarno-epidemiologiczną, która wyda
zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego
funkcjonowania placówki oświatowej;
d. należy zawiadomić Wydziału Edukacji oraz Kuratorium Oświaty.
3. Za objawy zaobserwowane u ucznia, upoważniające do zmierzenia temperatury uważa
się:
a . skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i temperatura ciała dziecka jest
podwyższona lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące,
pęcherzykowate wypryski na skórze);
b . oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a
w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);
c . zachowanie: uczeń wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowany, płacze częściej
niż zwykle;
d . system oddechowy: dziecko ma katar, problemy z oddychaniem;
e . system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało
przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby);
f . jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku
z ust.
§9

2. Nadzór na prawidłowym i zgodnym ze szczególnymi w czasie zagrożenia epidemicznego
zasadami higieny przyjmowania towaru oraz przygotowywania posiłków sprawuje
kucharka.
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1. Intendent i personel kuchenny zobowiązani są do zakładania maseczek lub przyłbic podczas
sporządzania i wydawania posiłków dla dzieci.
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Procedura przyjmowania towaru, przygotowywania i podawania posiłków

3. Do zadań intendenta w tym zakresie należy:
a. zorganizowanie dostaw „bezdotykowych”;
b. przestrzeganie zasad przechowywania żywności przez okres dezaktywujący wirusa lub
poddawania opakowań dezynfekcji;
c. wspólnie z pracownikiem sekretariatu zaopatrzenie szkoły w bezpieczne i odpowiedniej
jakości środki czystości i środki dezynfekujące, a także środki ochrony osobistej
pracowników.
4. Do zadań kucharki należy w szczególności:
a. dopuszczanie do pracy pracowników zdrowych, niewykazujących jakichkolwiek oznak
choroby czy przeziębienia;
b. nadzorowanie pracowników kuchni w zakresie przestrzegania zasad higienicznego
przygotowywania posiłków;
c. uzgadnianie z intendentem jadłospisów i komponowanie „bezpiecznych” posiłków;
d. pilnowanie czystości powierzchni, z którą kontakt mają produkty żywnościowe;
e. szczegółowy monitoring dokładnego mycia talerzy, misek, kubków, sztućców oraz ich
wyparzanie.
wdrożenie zaleceń WHO, tj.: 5 kroków bezpieczeństwa żywności:

Właściwa separacja żywności przetworzonej i surowej zapobiegnie
przeniesieniu drobnoustrojów na inną żywność:
 oddzielaj surowe mięso, drób, owoce morza od innej żywności
 do przygotowywania surowej żywności używaj oddzielnego sprzętu
i przedmiotów, np. noży i desek do krojenia
 magazynuj żywność w oddzielnych pojemnikach
Właściwa obróbka termiczna żywności (min. 70°C ) prowadzi do zabicia prawie
wszystkich niebezpiecznych mikroorganizmów.
 gotuj dokładnie, przede wszystkim mięso, drób, jaja
 żywność taką jak np. zupy doprowadzaj do wrzenia tak, aby zyskać pewność,
że osiągnęła ona temperaturę 70°C
 co do mięsa i drobiu, musisz mieć pewność, że soki z wnętrza tych
produktów są czyste – nie różowe
Ugotowanej żywności nie należy przechowywać w temperaturze pokojowej
dłużej niż 2 godziny. Wskazane jest jej umieszczenie w lodówce zapewniając
temperaturę poniżej 5°C. Przed podaniem powinno się podgrzać potrawy do
temperatury 60°C. Zamrożonej żywności nie rozmrażać w temperaturze
pokojowej, zaleca się zanurzenie produktu w ciepłej wodzie.
Wyłącznie zachowanie higieny przygotowywania żywności oraz sposoby jej
przygotowania w wysokich temperaturach mogą skutecznie zapobiec
przenoszeniu SARS – CoV – 2.
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Poddawanie żywności obróbce
cieplnej

Krok III

Myj ręce:
 przed kontaktem z żywnością
 po wyjściu z toalety
 po kasłaniu, kichaniu, dmuchaniu nosa
 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową i nieprzetworzoną
 po zajmowaniu się odpadami i śmieciami
 po jedzeniu, piciu
Zachowaj higienę:
narzędzi, desek, blatów roboczych
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Krok II

Separowanie
żywności

Higiena osobista
i otoczenia

Krok I

Utrzymywanie żywności
we właściwej
temperaturze
Krok V

Podczas przechowywania żywności w temperaturze poniżej 5°C lub
powyżej 60°C, wzrost mikroorganizmów jest wolniejszy lub nawet
powstrzymany.
 nie pozostawiaj ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej
przez okres dłuższy niż 2 godziny
 wszystkie gotowane i łatwo psujące się produkty przechowuj
w lodówce (najlepiej w temperaturze poniżej 5°C)
 nie przechowuj żywności zbyt długo, nawet jeśli przechowujesz ją
w lodówce
 nie rozmrażaj zamrożonej żywności w temperaturze pokojowej
(zanurz produkt w ciepłej wodzie lub użyj urządzeń grzejnych).

Używanie bezpiecznej
wody i żywności

Krok IV

Surowe produkty, w tym woda i lód mogą być zanieczyszczone
niebezpiecznymi mikroorganizmami
i substancjami chemicznymi.
Toksyczne substancje mogą powstawać w uszkodzonej lub spleśniałej
żywności. Uważnie wybieraj surowe produkty i stosuj proste metody (tj.
mycie i obieranie), które mogą obniżyć ryzyko zakażenia i zachorowania.
 używaj bezpiecznej wody lub poddaj ją takim działaniom, aby stała się ona
bezpieczna do spożycia
 wybieraj tylko świeżą i zdrową żywność
 wybieraj żywność, która została przygotowana tak, aby była bezpieczna, np.
żywność w szczelnie zamkniętym opakowaniu, czy pasteryzowana.

§ 10
Procedura kontaktów z osobami trzecimi
1. Do odwołania ogranicza się bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego
minimum (wejście na teren szkoły tylko w szczególnych przypadkach).
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, np. z dostawcą bądź
kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę
możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony
osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny
mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba
taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być
one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia
rękawiczek.
4. Osoby wchodzące na teren szkoły przy wejściu mają obowiązek dezynfekcji rąk, zakładania
rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa.
5. Dostawcy towaru przekazują intendentowi zamówiony towar ustalonym ciągiem
komunikacyjnym.

Procedura wchodzi w życie z dniem 25.05.2020r.
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6. Odległość pomiędzy pracownikami powinna wynosić minimum 1,5 m.

