WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II WPYSZNICY

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.)
 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 59),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i
higieny
w
publicznych
i
niepublicznych
szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 § 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493)
 Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,
374 567)
 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania
przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych 30
kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567)
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wprowadza się „Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie
pandemii COVID-19”, stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 4/05/2020.
2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pysznicy, uczniów oraz rodziców.
3. Procedury obowiązują na wszystkich formach zajęć realizowanych na
terenie szkoły.
4. Na terenie szkoły nie przebywają osoby nie będące pracownikami.
§2

OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Rodzice przysyłają do szkoły wyłącznie zdrowe dzieci – bez objawów
chorobowych. Przed wyjściem dziecka do szkoły rodzic zobowiązany jest do
zmierzenia dziecku temperatury
2. Nie wolno posyłać do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
3. W przypadku przebytej choroby, rodzice ściśle stosują się do zaleceń
lekarskich, które określają czas nieposyłania dziecka do szkoły.
4. Rodzice przekazują wychowawcom informacje o stanie zdrowia dziecka, które
są istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka oraz rówieśników.
5. W drodze do i ze szkoły zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in.
myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu
częstego dotykania oczu, nosa i ust oraz zasłanianiu twarzy podczas kichania
czy kasłania.
7. W przypadku, gdy dziecko cierpi na alergię, rodzice przedstawiają
dyrektorowi/wychowawcy stosowne oświadczenie zawierające wskazania
lekarza (jeżeli takie są niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania dziecka)

§3
PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE UCZNIÓW ZE SZKOŁY
1. Ze względów bezpieczeństwa i zachowania właściwego dystansu
w kontaktach między uczniami, czas rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych klas
jest zróżnicowany z zachowaniem 15 – minutowych odstępów
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2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz
innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. (należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe).
3. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.
4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać ucznia do szkoły.
7. Po wejściu do szkoły uczniom mierzona jest temperatura termometrem
bezdotykowym, odczyt temperatury zapisywany jest na liście wejść. (w tym
czasie rodzice/opiekunowie nie odchodzą oczekując przed wejściem na wynik
mierzenia temperatury).
8. W przypadku podwyższonej temperatury (temperatura powyżej 37 stopni
Celsjusza) rodzic zabiera ucznia do domu.
9. Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce i przebierają się w szatni.

§4
PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
1. W grupie może przebywać 10 uczniów. W miarę możliwości do grupy
przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.
2. Jedna grupa uczniów przebywać będzie stałej sali (za wyjątkiem zajęć na hali
sportowej i opieki świetlicowej).
3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż
4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
4. W klasie odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min.
1,5 m.
5. Każdy uczeń będzie siedział przy swojej ławce.
6. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić
lub dezynfekować.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
8. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych
zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub
zdezynfekowane.
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9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, nie rzadziej niż po 45 min.
Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
11. Przerwy dla poszczególnych grup będą rozpoczynały się o różnorodnych
porach, tak aby grupy nie kontaktowały się ze sobą.
12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy
uczniami.
13. Uczniowie korzystają z szatni z zachowaniem właściwego
społecznego (w szatni jednocześnie może przebywać 2 uczniów).

dystansu

14. Nauczyciele nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły.
15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
16. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady
4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale
dydaktyczne.
17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
18. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wrzucać do zamykanych,
wyłożonych workiem foliowym koszy oznaczonych napisem „SRODKI
OCHRONY OSOBISTEJ”.

§5

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW
CHOROBOWYCH U UCZNIÓW
1. W przypadku stwierdzenia u ucznia w trakcie pobytu w szkole podwyższonej
temperatury należy niezwłocznie odizolować ucznia i powiadomić rodzica/
opiekuna.
2. W przypadku wystąpienia u ucznia w trakcie zajęć niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem (uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu), należy niezwłocznie odizolować ucznia i powiadomić
rodzica/ opiekuna.
3. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu telefonicznego ze
szkołą, a w przypadku otrzymania informacji o złym samopoczuciu dziecka, do
natychmiastowego odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego.
4. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów chorobowych,
rodzic zobowiązany jest do kontaktu z lekarzem celem oceny stanu zdrowia
dziecka. Od decyzji lekarza zależy dalsze postepowanie. Jeśli lekarz
podejrzewa zakażenia koronawirusem kieruje dziecko na oddział zakaźny
celem diagnostyki i to lekarz niezwłocznie powiadamia PSSE w Stalowej Woli.
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O stanie zdrowia dziecka i decyzji lekarza rodzic powiadamia dyrektora szkoły,
który na tej podstawie wszczyna dalsze postepowanie. W przypadku „zwykłej
infekcji” dziecko nie przychodzi do oddziału przedszkolnego, a oddział pracuje
normalnie. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, procedura dot.
działań ogniska covid-19 i stosownego działania PPIS w Stalowej Woli.
5. Do czasu przybycia rodzica/opiekuna, nauczyciel niezwłocznie nakazuje
wyznaczonej osobie przejście z uczniem do wyznaczonej do izolacji sali.
Wyznaczona osoba dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej
(maseczka, rękawice, przyłbica, fartuch nieprzemakalny), pomaga dziecku
założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną
odległość do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
6. W obszarze, w którym przebywał uczeń zostanie przeprowadzona dezynfekcja.
Ponadto zostaną stosowane zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc
pod uwagę zaistniały przypadek.
7. Jeżeli wystąpią objawy zakażenia u ucznia dyrektor wykonuje notatkę
służbową, w której odnotowuje:
 objawy które wystąpiły u ucznia,
 podjęte działania,
 listę pracowników, uczniów oraz osób trzecich przebywających tego dnia
w szkole, które mogły mieć styczność z zakażonym.
§6

BEZPIECZNEŃSTWO NAUCZYCIELI I INNCH PRACOWNIKÓW
1. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym
jednorazowe rękawiczki, przyłbice, fartuchy nieprzemakalne z długimi
rękawami.
2. Nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są zgłaszać pracodawcy swoje złe
samopoczucie i nie podejmować pracy w razie zaobserwowania jakichkolwiek
oznak chorobowych. W tej sytuacji dyrektor wdraża stosowne procedury oraz
informuje o nich odpowiednie urzędy oraz rodziców.
3. W miarę możliwości, rotacja nauczycieli podczas sprawowania opieki nad
dziećmi będzie minimalizowa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na
stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
5. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej
Woli i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
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6. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu izolatce, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
7. Zostanie ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik w celu
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. Ponadto będą stosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc
pod uwagę zaistniały przypadek

§7

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru
temperatury dwa razy dziennie.
2. W przypadku niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu, stosuje się
do zaleceń GIS i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
3. Do szkoły wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły, w trakcie pracy pracownicy
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych
miejscach w łazienkach) i myją ręce zgodnie z instrukcją.
5. Wszyscy pracownicy przebierają się w strój do pracy.
6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
7. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do zleceń GIS:
8. Pracownicy dydaktyczni – nauczyciele: pracują wg ustalonego przez dyrektora
harmonogramu.
9. Personel obsługowy – woźne:
 wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
 dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła,
uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie,
 woźna dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego
stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.
10. Pracownicy kuchni oraz intendentka:
 przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi
funkcjonowania zbiorowego żywienia dbają o czystość i dezynfekcję
pomieszczeń kuchni i jadalni - potwierdzają wykonanie czynności na karcie ,
 wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy
stanowiskami pracy.
 oprócz środków higieny osobistej, fartuchów, stosują jednorazowe rękawiczki.
6

 utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty
i pomieszczenia zaplecza kuchennego, obieralni.
 intendentka dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma
tylko intendentka, wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku koło
magazynu,
 intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, zwraca uwagę na
ubiór dostawcy: biały fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość
samochodu, którym dostarczany jest towar (dostarczane pieczywo powinno być
przykryte czystym materiałem, papierem)
 dostawca nie wchodzi na teren kuchni, towar zostawia za drzwiami.
11. Posiłki przygotowywane są i wydawane przy zachowaniu wszelkich niezbędnych
środków higieny.
§8

POSTĘPOWANIE W RAZIE PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
NAUCZYCIELI I INNCH PRACOWNIKÓW
1. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy.
2. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Stalowej Woli
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
3. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu - izolatce,
w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
4. Zostanie ustalony obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik,
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Nadto będą stosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Pysznicy
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