Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
sanitarnego w Publicznej Szkole Podstawowej
w Nowosielcu w okresie epidemii COVID-19
Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministra Edukacji Narodowej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
COVID-19, w szkole obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.
1.

Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w PSP w Nowosielcu
zwanego dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły zwany dalej Dyrektorem.

2.

W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra Edukacji Narodowej.

3.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych: gorączka, kaszel, katar,
bóle mięśni, bóle brzucha oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

4.

Uczeń posiada 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.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

6.

Podczas pobytu w tzw. przestrzeni wspólnej (korytarze, toalety, autobus szkolny)
uczniowie zakładają maseczki lub przyłbice.

7.

Zajęcia dla klas rozpoczynają się w różnych porach, uczniowie uczą się najczęściej w
jednej wyznaczonej sali. Uczeń siedzi przy ustalonym stoliku, na ustalonym krzesełku ..

8.

Z sali lekcyjnej są usunięte przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować.

9.

Rodzice przyprowadzają dzieci klas I - III pod drzwi wejściowe i odbierając dziecko po
zajęciach czekają przed wejściem do szkoły przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

10. Odbiór dzieci przebywających w świetlicy szkolnej odbywa się w ustalonych przez
rodziców i nauczyciela świetlicy godzinach. Rodzice czekają na dziecko przed wejściem
do szkoły.
11. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
12. Żadne osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły. W razie absolutnej
konieczności, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły z
zachowaniem wymogów sanitarnych.
13. Wszelkie ogłoszenia dotyczące funkcjonowania szkoły będą zamieszczane na stronie
internetowej.
14. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem głównym (przy świetlicy) absolutnie
nie korzystają z wejścia przy przedszkolu.
15. Pracownicy bezpośrednio obsługujący osoby postronne obowiązkowo posiadają
maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
16.
Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane. Jeżeli
osoba z zewnątrz chce się skontaktować z nauczycielem lub pracownikiem szkoły w

ważnej sprawie, powinna użyć przycisku dzwonka znajdującego się na drzwiach
szkoły i poczekać na podejście pracownika.
17. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z
którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
18. Przed wejściem do budynku szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk
według zamieszczonej informacji o sposobie jego użycia obowiązek ten dotyczy
wszystkich osób wchodzących do szkoły.
19. Uczniowie w czasie przerw pozostają pod opieką nauczyciela, który wcześniej miał
lekcje. Nauczyciel decyduje o miejscu spędzania przerwy (w sali lub na korytarzu) i
wietrzeniu sali zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.
20. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami zajęć mogą wejść do szkoły maksymalnie na 5 min. przed rozpoczęciem lekcji. Uczniowie,
którzy przyjdą wcześniej do szkoły idą świetlicy - jeśli są do niej zapisani, a ci, którzy nie
są zapisani do świetlicy czekają na podwórku szkolnym przestrzegając zasad reżimu
sanitarnego. Po zakończeniu lekcji niezwłocznie udają się do domu lub na świetlicę
szkolną.
21. Odzież wierzchnią i obuwie uczeń pozostawia w wyznaczonym miejscu w szafce na
korytarzu.
Przy wkładaniu/wyjmowaniu odzieży i obuwia z szafki należy mieć założoną maseczkę.
22. Po odebraniu dziecka ze szkoły Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać w szkole
ani na podwórku szkolnym.
23. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według harmonogramu (cztery różne pory), z
którymi zostaną zapoznani przez wychowawców klas w pierwszych dniach nauki.

Wyjścia na zewnątrz
1. Szkoła nie organizuje wyjść poza teren szkoły.
2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą mogły wyjść na podwórko szkolne,
całą klasą pod opieką nauczyciela.
3. W czasie zabawy uczniów na świeżym powietrzu uczniowie powinni zachować dystans
między sobą wynoszący 1,5 m.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono
objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i
przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do
pomieszczenia).
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel,
gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest
niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane
pomieszczenie.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go
zastępującą.

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicami/opiekunami dziecka,
Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o
objawach.
5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się do szkoły rodzica/opiekuna dziecka
podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd
Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną Wskazany przez dyrektora
pracownik (nauczyciel, woźna) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych
dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
6. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której
przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie
podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie
środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje
ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i
rękawiczki.
8. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je ze szkoły przy głównych drzwiach
wejściowych do budynku szkoły.
9. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących
objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją
pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując
stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
10. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania
na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
11. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki,
włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
12. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po
opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie
dotykowe.
13. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
14. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach
chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID19.
15. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w
przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
16. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym
zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z
powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do
dalszego postępowania.

Przepisy końcowe
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu
ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie i rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są
do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa oraz ich ścisłego stosowania i
przestrzegania co potwierdzą podpisaniem stosownego oświadczenia.
3. Uczniowie, którzy nie przestrzegają procedur bezpieczeństwa otrzymają stosowne
uwagi, a w konsekwencji niższą ocenę zachowania.
4. Wszelkie ogłoszenia dotyczące funkcjonowania szkoły będą zamieszczane na stronie
internetowej.

