.
Procedura bezpieczeństwa mająca na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej w Krzywaczce
od 1 września 2021r.

§1
Ogólne zasady organizacji pracy
1. Szkoła Podstawowa w Krzywaczce funkcjonuje z uwzględnieniem wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki. Niniejsza
procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem
procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
wywołującym chorobę COVID-19.
2. W placówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
Ograniczone zostaje przebywanie w budynku osób z zewnątrz. W szkole prowadzony jest
rejestr osób wchodzących do budynku.
3. W wyjątkowych sytuacjach wszystkie osoby trzecie (w tym rodzice uczniów), które
wchodzą do szkoły, zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:
a. zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
b. zakrycie nosa i ust,
c. obowiązkowa dezynfekcja rąk lub założenie rękawiczek ochronnych,
d. ograniczone przemieszczanie się po szkole,
e. ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
4. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
w izolacji.
5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
6. W szkole jest obowiązek zakrywania ust i nosa zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli
w przestrzeniach wspólnych takich jak szatnia, korytarze, toalety, klatki schodowe,
jadalnia. Maseczki będzie można zdjąć podczas lekcji po zajęciu miejsca w sali oraz
podczas posiłku w stołówce.
7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
8. Przy korzystnych warunkach atmosferycznych przerwy śniadaniowe oraz obiadowe
odbywać się będą na świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu.
9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

§2
Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych
1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
2. W salach lekcyjnych znajduje się płyn dezynfekcyjny, mydło w płynie oraz ręczniki
papierowe.
3. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę;
podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy
otwartych oknach.
4. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane.
5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach wychowania fizycznego.
6. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które
nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego
są wykonane bądź kształt ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
7. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się
zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5
m lub pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela.
§3
Tryb kształcenia
1. Realizacja podstawy programowej odbywa się w trybie pełnym stacjonarnym.
2. Wybór trybu kształcenia zależy od stopnia zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku wprowadzenia w szkole innych trybów kształcenia dyrektor ustala
szczegółowe zasady organizacji nauki zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach
szczególnych.
§4
Uczniowie
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy
nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z zasadami obowiązującymi w szkole w
czasie trwania epidemii COVID-19 oraz ich przestrzegania.
3. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać następujących zasad:
 obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych,


częstego mycia rąk,



niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania
higieny kaszlu i kichania;



konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów (zachowanie
odległości co najmniej 1,5 m, unikanie podawania rąk innym, obejmowania, przytulania
itp.),



unikania tworzenia grup przed szkołą oraz przed salami lekcyjnymi przed rozpoczęciem
zajęć oraz po ich zakończeniu.

4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
5. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
§5
Nauczyciele
1. Wychowawca zobowiązany jest do zapoznania uczniów z obowiązującą w szkole
Procedurą bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 .
2. Nauczyciele zobowiązani są zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie
po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na
świeżym powietrzu.
3. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, postępuje zgodnie z
procedurami postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej.

§6
Pracownicy szkoły
1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed
zarażeniem.
2. Podczas wykonywania czynności służbowych pracownik nie ma obowiązku noszenia
maseczki. W kontaktach z innymi osobami w przypadku braku możliwości zachowania
dystansu społecznego pracownik jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa.
3. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
4. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je
spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
5. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie
szerzenia się COVID-19.

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).
7. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 dezynfekcji toalet,
 dezynfekcji przedmiotów znajdujących się w klasach.
8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
9. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy
wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i
dezynfekowanie,
 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
i dezynfekcja.
10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

§7
Rodzice / opiekunowie prawni
1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w
przestrzeni publicznej.
2. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w
szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
3. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości
kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
4. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka rodzic / prawny opiekunowie (lub
wskazana przez rodzica osoba) jest zobowiązany do jak najszybszego odbioru ucznia ze
szkoły.

5. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych
informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o
każdej ważnej zmianie.
6. Rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do regularnego przypominania dziecku
podstawowych zasad higieny.
§8
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły
1. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
2. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły nie wchodzą na teren placówki. W okresie
adaptacyjnym (pierwszy tydzień nauki szkolnej) rodzice / opiekunowie uczniów kl. 1
mogą wejść z dzieckiem do szkoły.
3. Osoby odbierające dziecko ze szkoły informują o tym fakcie pracownika szkoły i czekają
na ucznia przed wejściem do budynku.
4. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem
dystansu społecznego.
5. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które
będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§9
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracownika szkoły
1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z
Wytycznych GIS, MZ i MEiN oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych
rozwiązaniach.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
3. W szkole jest wyznaczone miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w
przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
4. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownik powinien
pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz
powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy
zadzwonić pod nr 999 lub 112.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w
domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy
mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym
przypadkiem.
8. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami
sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania
zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do
wytycznych
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
dostępnych
na
stronie
www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także
obowiązujących przepisów prawa.
§ 10
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
Procedura może być modyfikowana.
Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
Rodzice zostaną zapoznani z procedurą oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji –
załącznik nr 1
6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby
zainteresowane.
7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb
medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole
objawów chorobowych.

Procedura została wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły nr 42 z dnia 27 sierpnia
2021r.

Załącznik nr 1
Deklaracja rodziców
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119
poz. 1)
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko):
o Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID19 obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski w
Krzywaczce.
o Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa
i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzania/
puszczenia do szkoły tylko zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej
temperatury
ciała)
oraz
natychmiastowego
odebrania
dziecka
z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
w czasie pobytu w szkole.
o Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki
i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
o Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w
razie wystąpienia objawów chorobowych.
o Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim
najbliższym otoczeniu.
o Moje dziecko nie jest/jest (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki
dezynfekujące.

………………………………………………………………………………..…………….
(czytelny podpis rodzica /
opiekuna prawnego)

