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Procedura BHP w trakcie pandęmii COVID-19

dla

rodziców dzieci oddziałów przedszkolnycho

uczniów i rodziców uczniów oraz pracowników

SzkoĘ Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego

w Rudnej Wielkiej

obowiązująca od 1 września2020 r. do odwołania

WARIANT A - KSZTAŁCENIE STACJONARNE

Podstawa prawna:

. Llstawa z dnia l1 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U, z 2020 r., Poz. 9l0).

. (Jstawa z dnia 7 września ]991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., PoZ. 1327).

. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r,

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych, szkołach

i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69).

. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniajqce

rozporzqdzenie w sprawie szczególnych ronviqzań w okresie Cza,sowefło ograniczen,ia

Junkcjonowania jednostek systemu oświaty w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 ((Dz, U. z 20]9 r. poz. l l18, z późn, zm,),

. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia l2 sierpnia 2020 r. zmieniajqce rozPorzq-

tlzenie w sprawie szczególnych ronviqzań w okresie czasowego ograniczen.ia funkcjonowania

jedno,stek systemu oświa.Ę w zwiqzku z zapobieganiem, przeciwdziałanienl i zyvalczclniem CO-VID-

19 (Dz. U z 2020, poz. 1394)

. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora sanitarnego z dnia 25 sierPnia 2020 r. dla

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wYchowania

przedszkolnego oraz insĘtucji opieki nad tlziećmi w wieku do 3 lat, wydane na Podstawie art. Ba

ust. 5 pkl2 ustawy z dnia ]4 marca ]9B5 r, o Pańslwowej Inspekcji Sanitarne.j (Dz. U. z 2019 r. PoZ.

59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1 337).
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Szkoła Podstąwowa im. Stąnisłąwa Dqmbskiego w Rudnej Wielkiei

POS,I,AN OWI ENIA OGOLN E
1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia

bezpieczeństwa i higieny pracy dztęci przedszkolnych, uczniów i pracowników

świadczących pracę w trakcie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im.

Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej epidemii oraz zminimalizowanie ryzyka

wystąpieniazakażeniawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, podczas

prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych od 1 września

2020 r.

2. Zgodnie zwytycznymi MEN dyrektor szkoły zapewnla organizację pracy szkoły w trzech

wariantach: A, B lub C.

3. Wariant A - tradycyjna forma kształcenia. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie.

Obowiązująwytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku

wystąpieni a zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu

prowadzącego, będzie mogł częściowo lub w całości zawiesió stacjonarną pracę szkół

i placowek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

4. Wariant B - mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor będzie mógł zawiesić

zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły

lub placowki, w zakresie wszystkich lub poszczegolnych zalęć i prowadzić kształcenie na

odległośó (zdalne). Będzie to za|ężńo od sytuacji epidemicznej w Gminie Świlcza lub

w samej szkole. Decyzję podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Opinie te, będzie mozna - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzjt -
uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, tęlefonu.

5. Wariant C - kształcenie zdalnę. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawięszęntu 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 nadalzachowuje uprawnienie do ograniczeniazajęc w szkołach naterenie kraju.

8. Od dnia 1 września 2020 r, kształcenie w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego

w Rudnej Wielkiej prowadzone jest w formie stacjonarnej - wariant A.



Szkołą Podstawową im. Stanisława Dqmbskiego w Rudnej |Tielkiej

ZAKRES PROCEDURY
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej

im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, świadczących pracę na terenie placówki

w trakcie trwania pandemii COVID- 19 oraz rodzicóW prawnych opiekunów dzieci oddziałów

przedszkolnych, uczniów i rodziców uczniów szkoły.

ODPOWIEDZIALNOSC
o Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest

dyrektor szkoły. Pracownicy zostajązapoznaniz procedurami BHP w trakcie spotkania,

z którego spotządzany jest protokół. Procedury umieszczone zostaną w miejscach

dostępnych dla pracowników placówki.

Pracownicy wykonujący pracę na terenię placówki w trakcie trwania pandemii

odpowiedzialni są zaprzestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, atakże

zabezpieczeństwo i higienę przebywających w placówce osób dorosłych i dzieci oraz

higienę i dezynfekcję powierzonych im sprzętów i narzędzi. Personel kuchenny

i pomocniczy szkoły (konserwator, sekretarz, sprzątaczkt) z wyłączeniem wożnej

oddziałowej i pomocy nauczyciela w przedszkolu nie kontaktuje się z dzieómi.

Z procedurą zapoznani zostająrodzicel opiekunowie dzieci oddziałów przedszkolnych,

uczniowie oraz rodzice uczniów klas SP uczestniczących w zajęciach opiekuńczych,

wychowawczych, dydaktycznych oraz rewalidacyjnych a takze konsultacjach, poprzęz

umieszczenie niniejszego dokumentu na stronie internetowej szkoły,

7,A L L]CE}.] i A OGClt l .T,d 

"ja. Zebranie od rodziców istotnych informacji dotyczących stanu zdrowtadziecka w troscę

o bezpieczeństwo innych dzieci będących pod opieką szkoły, ich rodziców oraz

Personelu szkoły - zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej

Inspekcji Sanitarnej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

b. Zapewnienie stosowania ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie insty.tucji,

w tym środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji powierzchni: zapewnienie

Środkow higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania instytucji (środki

stosowane do tej pory, środki stosowane do dezynfekcj i) oraz zaopatrzenie

pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki,

maseczki, przyłbice, nieprzemakalne farluchy z długim rękawem lub kombinęzony.



Szkołą Podstawową im. Stąnisłąwa Dqmbskiego w Rudnei l|/ielkiej

Ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z samorządem, Kuratorium OŚwiaty

w Rzeszowie i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemio|ogtcznąw Rzeszowie.

Z powodu braku kadry pedagogicznej (choroba pracowników dydaktycznych)

zapewniającej bezpieczeństwo dzieciom zgłoszonym do oddziałow przedszkolnych i

szkolnych w okresie pandemii koronawirusa SARS-C oY -2, działalność placowki - Po

uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę - zostanie zawięszona.

Sporządzenie wykazów numerów telefonów do rodzicówl prawnych opiekunów

dziecka lub ucznia (są to numery telefonów komórkowych, pod którymi rodzic

pozostaje do dyspozycji szkoły).

c.

d.

OGOLNE ZASADY HIGIENY I POSTĘPOWANIA

1.

2.

aJ.

4.

Przeszkolenie uczniów przęz wychowawców oddziałów z zasad zachowania

bezpieczeństwa podczas spotkań inaugurujących rozpoczęcie roku szkolnego 20ż01202I

w dniu 1 września 2020 r. oraz odnotowanię tego wpisem w dzienniku lekcyjnym. Zasady

te są na bieżąco przypominane uczniom przęznauczycieli uczącychw danym oddzialę oraz

pełniących dyżury,

Zapoznante rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów SP poprzez umieszczenie

ninie.jszego dokumentu na stronie intęrnetowej szkoły oraz przesłanie informacjt przez

wychowawcę za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Wypracowane sposobów szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/ opiekunami

prawnymi ucznia. Rekomendowany jest kontakt zwykorzystaniem technik komunikacji na

odległośó, w tym wykorzystanie telefonu, systemu pocztowego dziennika elektronicznego,

poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy

bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świezego powietrza, po

skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz nieustąące przypominanie

uczniom o unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Dezynfekcja rąk odbywa się przy wejściu do szkoły oraznakotytarzach i świetlicy.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie mozna skutecznie

umyć, upraó lub dezynfekowaó, są z tych sal usunięte lub uczniowie mają do nich

uniemożliwiorry dostęp.

5.

6.



Szkołą Podstąwową im. Stqnisłąwa Dqmbskiego w Ruclnej ltlielkiej

7. DYrektor i wicedyrektor plowadzą monitoring codziennych prac porządkowych,

ze szczególnYm uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, w których prowadzone są

lekcje i zajęcia pozalekcyjne, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągow
komunikacYjnYch, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni

Płaskich, W tym blatow w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,

włączników. Monitoringiem objęte są rownież: przestrzeganie zalęceń producenta

znajdującYch się na opakowaniu środka do dezynfekcji, przestrzeganie czasu niezbędnego

do wYwietrzenia dezynfekowanych pomieszc zeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środkow słuzących do dezynfekc.ji.

8. PrzYborY do ćwiczeń (np. piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są

dezynfekowane po użyciuprzęz uczniów danego oddziału.

9. Klawiatury, myszki i inne elementy sprzętu komputerowego wykorzystywane podczas

zajęó są dezynfekowane po uzyciu przezuczniów danego oddziału.

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sporlowy oraz podłoga są myte detergentem

i dezynfekowane po każdym dniu zajęc, a w miarę mozliwości po kazdych zajęciach.

1 1. W Pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasad,ami

Prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje

dezynfekcji,

Na bieząco utrzymywana jest czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcj alub czyszczenie z użyciem detergentu.

Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę,

w czasie ptzerwy, aw razię potrzeby także w czasię zajęó.

Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą

znajdowac się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafbe w sali

lekcyjnej.

uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

Uczniowie nie powinni zabierac ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Każdy oddział edukacji wczesnoszkolnej korzysta w szatni z własnego boksu. Uczniowie
klas IV - VIII we wrześniu nie korzystają z szatnt - po wejściu do budynku szkoły udają

się niezwłocznie do sal lekcyjnych.

ZZ.Kontakty personelu kuchennego i pracowników administracji i obsługi z uczniami

i nauczycielami ograntazone zostały do niezbędnego minimum.

Ż3. Szkoła wyposazona jest w ternrometr bezdotykowy, który dezyrrfekowany jest po użyciu

w danej grupie lub kazdorazowo po użyciu wobec osoby wykazującej objawy chorobowe.

12.

I7.

l8.

19,

20.

2l.
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24. Organizacja pracy i jej koordynacja podporządkowana będzie konieczności zachowanie

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczegolnie w miejscach

wspólnych i ograntczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

ż5 . R:ęalizacj ę powyzs zego zadania zapewnią:

a) różne godziny i miejsca odbywania ptzęrw przez uczniów klas edukacji

wczesnoszkolnej i klas IV - VIII oraz oddziałow przedszkolnych, zgodne z ustalonym

harmonogramem,

b) rożne wejścia do budynku szkoły przypisane dla uczniów poszczego|nych oddziałów,

c) odbywanie lekcji w salach przypisanych dla danego oddziału,

d) nadzor nauczycieli i innych pracowników szkoły nad uczniami, który ma zapewnić w

miarę możliwości zachowanie między nimi dystansu społecznego, regularne mycie

i dezynfekowani e r ąk, pr zy p omi nani e o ni edotyka niu tw at zy,

e) wypełnienie i dostarczenie do szkoły przęz rodzicowl prawnych opiekunów uczniów

Załqcznika nr ] i Załqcznika nr 2, ktore stanowią oświadczenie o stanie zdrowia

dziecka,braku kontaktu z osobami zarażonymi oraz stanowią potwierdzenie zapoznania

się rodziców/ prawnych opiekunów z postanowieniami niniejszej procedury.

WEJŚCIE DO SZKOŁY, PRZYPROWADZANIE I ODBIOR DZIECI

1 . Do szkoły możę uczęszczac uczei zdrowy, to j est bez obj awów chorobowych sugeruj ących

infekcję dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka) oraz gdy domownicy nie przebywają na

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły t z niej odbierani przez opiekunów bez

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły

opiekunowie z dziećmt oraz ltczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa

doty czący ch zachowani a w prze strzeni publi cznej .

3. Przy wejściach do budynku szkoły umieszczone są informacje o obowiązku

dezynfekowania rąk, instrukcje użycia środka dezynfekującego, inne informacje dotyczące

zagrożenia COVID-19, numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno- epidemiologtcznej,

oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły muszą dezynfekować ręce.
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5. Przy wejŚciach do budynku szkoły umieszczone są stanowiska do dezynt-ekcji rąk. Płyn

dezynfekuj ący zapęwnia szkoła.

6. W celu zaPewnieniabezpiecznych warunków pobytu uczniów i dzieci przedszkolnych

w placówce, ustala się następujące strefy:

a. strefa przed§zkolna - II piętro budynku SP i sala nr 7,

b. strefa edukacji wczesnoszkolnej - I pietro budynku SP z wyłączęnięm sali nr 7 oraz

salanr 72,

c, strefa klas IV - VIII SP - budynek byłego gimnazjum,

d. hol szkoĘ i świetlica szkolna,

e. strefa Rodzica - korytarz i schody przy wejściu do szkoły podstawowej (bez holu

szkoły).

7 , Podczas zajęc edukacyjnych uczniowie szkoły podstawowej nie przebywająna holu szkoły.

wyjatek stanowi koniecznośó przejścia uczniów klas Iv - VIII na stołówkę.

8. W celu ograniczenia grupowania się uczniów ustala się następujące wejścia do budynku
szkoĘ:

a, dzieci przedszko|ne z rodzicamil opiekunami wchodzą do budynku pierwszym

wejściem od strony prawej (wejście po schodach),

b, uczniowie klas I - III SP wchodzą tzw. wejściem do szkoły podstawowej,

c. uczniowie klas IV - VIII SP wchodzątzw, wejściem do gimnaz.jum.

9. Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziałów przedszkolnych mogą wchodzić do

pr zestr zent wspó l nej szkoły, pr zy zachowani u następuj ący ch zasad:

a, 1 opiekun z dzieckieml dziecml,

b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckięml dzięćmi lub uczniów szkoły minimum 1,5

m,

c. dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 m,

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych

zbezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m,irr. stosować środki ochronne: osłona ust

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

l0. Opiekunowie odprowadzający uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej pozostają

w Przestrzeni wspÓlnej szkoły, tzw, strefa Rodzica. Opiekunowie nie wchodzą do korytarzy

szatnt i do holu szkoły. Rodzice uczniów klas pierwszychw wyłącznie w okresie 2 - 4 wrzesnia

2020 r. mogą wejść z dzięckięm do szatni.

11, Opiekunowie odprowadzający uczniów klas IV- VIII SP nie wchodzą d,o budynku

szkoły.
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1ż, Dzięci klas edukacji wczęsnoszkolnej wchodzą do korytarzy i boksów szatnl

samodzielnie, pozostając pod opieką dyżurujących nauczycidti, Ze względu na zagrożęnię

epidemiczne dzieci powinny byc przekazanęl odbierane w maksymalnie krotkim czasie i bez

zbędnego przebywania w pomieszczentach wspólnych budynku szkoły.

13. Uczniowie klas I - III na nauczyciela oczekują w holu szkoły lub na świetlicy (eśli

rodzic zgłosił taką potrzebę). O godz. 7 .55 nauczycie są zobowiązani do zabrania uczniów do

sali lekcyjnej.

14. Uczniowie klas IV - VIII SP do sal lekcyjnych wchodzą od godz, 7 .45.

15.Dyżur nauczycieli trwa od godz. 7.30. Nauczyciele sprawują opiekę nadprzypisanymi im

oddziałami lub rejonami - zgodnie z ustalonym lrarmonogramem dyżurów.

12.Po zakończonych lekcjach uczniowie opuszczają budynek szkoły tym samym wejściem,

którym wchodzili do budynku.

13. Do szkoĘ wejść mogą tytko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję

dróg oddechowych. Osoby takie wchodzą do szkoły wejściem do szkoły podstawowej

i sygnalizują dzwonkiem wejście do budynku oraz pozostają w wyznaazonej strefie

Rodzica, gdzie wyznaczony pracownik zajmie się ich sprawą.

14. Na terenie placowki nie mogą przebywaó osoby nieupowaznione.

SPOSOB ORGANIZOWANIA LEKCJI, PRZERW I ZAJĘC
POZALEKCYJNYCH
1 . Lekcje i zajęciapozalekcyjne odbywają się w poszczego|nych oddzi ałach zgodnie z planem

i przy uwzględnieniu zapisów niniej szej procedury.

2. Zajęciaodbywają się w systemie oddziałowym, stacjonarnym.

3, Uczniowie poszczegó|nych oddziałów odbywają kolejne lekcje wyłącznie w jednym

pomieszczeniu - swoich, wyznaczonych salach. Wyjątkiem są zĄęcia w pracowni

przyrodniczej (biologia, chemia, geografia, fizyka) i językowej wyłącznie dla uczniów VII

- VIII SP. Zajęcia z wychowantaftzycznego odbywają się na kompleksie sportowym

ORLIK w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Na zajęcia z informatyki uczniowie

przechodzą do pracowni informatycznej pod opieką nauczyciela.
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4, Ze względu na zagrozenie epidemiolo giczne uczniowie poszczególnych oddziałów

sPędzają przerwy w wyznaczonych strefach pod opieką dyżurujących nauczycieli.

6- WYchowawcy oddziałow przekazują uczniom 1 wrześni a 2020 r. informacje

o WznaczonYch salach lekcyjnych, strefach spędzania przetw, zasadach korzystania

z biblioteki, jadalni i świetlicy szkolnej.

7, Nauczyciele sprawujący dyżury dbają o to, aby uczniowie nie przemieszczali się bez

potrzeby poza wy znaczonę strefy przebywania podczas przerw.

8, Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w salach wznaczonych do ich przeprowadzania,

zgodnie z ustalonym planem.

9. Podczas realizacji zajęc pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują takie same

zasady higieniczno - sanitarne, jakpodczas organizacji lekcji.

10. Na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele poruszają się w maseczkacV ptzyłblcach,

Maseczki możnazdjąc po wejściu do pracowni lekcyjnej.

1 l. Nauczyciel w klasach edukacji wczesnoszkolnej organizuje przerwy dla swoich uczniów

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut, według

ustalonego harmonogramu.

12. Podczas realizacji zalęc, w tym zajęó wychowania ftzycznego i sportowych, w których nie

można zachowac dystansu, ograniczone do absolutnego minimum będ,ą ćwiczenia i gry

kontaktowe.

l3. Zastępstwa odbywają się w salach lekcyjnych danych oddziałow. Zajęcia świetlicowe

odbywają się w świetlicy szkolnej, arazie potrzeby w innych pomieszczeniach szkoły (np. sala

gimnastyczna).

14, Srodki do dezynfekcji rąk w świetlicy umozliwiaj ąłatwy dostęp dla wychowanków pod

nadzorem opiekuna. Świetlice wietrzone są nie tzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania

dzięci w świetlicy, w tym w szczegolności przed przyjęciem wychowanków oraz po

przeprowadzeniu dezynfekcj i.

15. Rezygnuje się z organizacji konkursów wewnątrzszkolnych o tradycyjnej formule na

rzecz Wkonywania prac w formie zdalnej lub podczas zajęó opiekuńczych w świetlicy

szkolnej.

16. Zaleca się udział uczniów w konkursach międzyszkolnych z naciskiem na formułę

zda|ną.

17. Rezygnuje się z tradycyjnej trroczystości inauguracji nowego roku szkolnęgo narzecz

spotkań zespołów klasowych z wychowawcami klas. Wyjątkiem jest spotkanie dla uczniów

klas pierwszych SP.

l0
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PROCEDURY

Procedury dot. organizacji pracy, postępowania pracownikow na terenie

placówki i zasad zachowania higieny w miejscu pracy
1. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placowki w trakcie trwania pandemii

odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także

zabezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów t narzędzi,

2. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone dni l godziny, zgodnie z grafikiem

zatwierdzonym pruez dyrektora szkoły.

3. Grafik ogłaszany jestraz w tygodniu w każdy piątek na kolejny tydzień pracy i podany

do wiadomości pracownikom, ktorzy potwierdzaj ą zapoznanie się z nim podpisem.

4. Na teren szkoły nie są wplJszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu

przebywania na terenie placówki. Dodatkowo, obok wejścia należy umieścić ,,Rejestr

wejśó do Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej", w którym obowiązkowo dokonują

wpisu osoby nie świadczące w tym dniu pracy w budynku szkoły oraz osoby postronne.

5. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce, a po

terenie szkoły poruszać się w maseczce.

6. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończęniu pracy pracownicy zobowiązani są

do umycia rąk zgodnie z instrukcją umieszazoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych. W trakcie wykonywania pracy pTzy bezpośrednim kontakcie z

dzieckiem wszyscy pracownicy mają założone gumowe rękawiczki, które po

skończonej pracy zostająwyrzucone do kosza.

7. Personel kuchenny i pomocniczy szkoły nie może kontaktować się z dziecmt bęz

vłyraźnej potrzeby.

8. Personel pomocniczy szkoły pracuje w róznych częściach szkoły, natomiast jeśli

wymaga tego sytuacja, zachowują dystans społeczny wynoszący 1,5 m. i pracują

w maseczk acW przyłbicach.

Procedury dot. organizacji opieki w oddział ach przedszkolnych

1. Jedna grupa przebywa w stałej i vłyznaczonej sali.

1l
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2. Do grupy, w miarę możliwościprzyporządkowani są ci sami opiekunowie,

3, W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie mozna

skutecznie uprać lub zdezynfekować (np, pluszowe zabawki). Jeżęll do zajęó

wYkorzystywane są przybory spottowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) nalezy je

dokładnie czy ścic lub dezynfekować,

4. Dziecko nie powinno zabierac ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych

Przedmiotów lub zabawęk. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi

Potrzebami edukacyjnymi, w szczęgolności z niepełnosprawnościami. W takich

Przypadkach opiekunowie powinni zapewnic, aby dzieci nie udostępniały swoich

zabawęk innym, natomiast rodzicel opiekunowie dziecka powinrri zadbać o regularne

czyszczeniel praniel dezynfekcj ę zabawki.

5. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razię potrzeby także w czasię

zajęć.

6, Nalezy zapewnić taką organizację pracy, która uniemozliwi stykanie się ze sobą

poszcze golnych grup dzieci.

7 . Opiekunowie powinni zachowac dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

8. Personel kuchenrry nie powinierr kontaktować się z dziecmi oraz personelem

opiekującym się dzieómi.

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzającyl odbierający dzieci dol z podmiotu maja

zachowac dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych

dzięci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.

10. W przypadku odbywania przez dzięct okresu adaptacyjnego w placówce rodzicl

oPiekun prawny może przebywac na terenie przedszkolnego korytarza wyŁącznie

w wyjątkowych sytuacjach. W tej sy.tuacji na|eży bezwzględnie przestrzegać wszelkich

środków ostrozności (m. in. osłona ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego

rękawiczki lub dezynfekcja rąk, może to być tylko osoba zdlowa, w której w domu nie

przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych).

1 1, Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów

chorobowych sugeruj ących choro bę zakaźną,

12. Dzięci są przyprowadzanęl odbięrane przez osoby zdrowe.

73. Jeżelt w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,

nie wolno przyprowadzac dziecka do placówki.

12
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14. Nalezy ogranlczyc przebywanie osob trzęcich w placówce do niezbędnego minimum,

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki

j ednorazowe, dezynfekcj a rąk).

15. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do aktualizacji numerów telefonów w celu

zapewnienia szybkiej komunikacj i.

16. W oddziałach przedszkolnych moze być dokonywany pomiar temperatury dziecka

termometrem bezdotykowym jeśli zaistnieje taka koniecznośó (* przypadku

wystąpienia niepokoj ących obj awów chorobowych).

17. Ieżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, na|eży

odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub .vqrznaazonym miejscu

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i nięzwłocznie powiadomió

rodzicówlopiekunów w celu pilnego odebrania dzięcka z podmiotu.

18. Dzieci mogą korzystaó z pobytu na świeźym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej

odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu (plac zabaw, kompleks

ORLIK).

19. W przypadku korzystania ptzez grupę zpIacuzabaw nauczyciel zgłasza taką potrzebę

w sekretariacie szkoły co najmniej 30 min. Przedwyjściem w celu dezynfekcji sprzętów

na placu zabaw, W danym momencie na placu zabaw możę przebywac tylko jeden

oddział przedszkolny.

Procedury dot. organizacji opieki w ]<lasach I -VIII SP oraz ,ząęc świetlicowyclr

W miarę mozliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

Jedna grupa uczniów przebywaw wyznaczonej i w miarę mozliwości stałej sali.

Z sa|t, w której przebywagrupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie mozna

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęó należy dokładnie czyścic lub

dezynfekowaó.

IJczęńposiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęó mogą znajdowaó się

na stoliku szkolnym Lllznta, w tornistrze lub we własnej szafcę - jeżeli szkoła posiada

szafki. Uczniowie nie powinni wymieniaó się przyborami szkolnymi między sobą.

W sali gimnastycznej dużej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych

zajęciach używany sprzęt sporlowy oraz podłoga powinny zostać umy,te lub

zdezynfekowane.

1.

2.

J.

4.

5.

l3
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6. Nalezy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby

takżew czasie zajęć.

7. Nauczyciel organizuje przęrwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do

Potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza ptzerwy pod nadzorem

nauczyciela.

8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska ORLIK otaz pobytu na świeżym

Powietrzu na terenie szkoły (boisko przed budynkiem szkoły), przy zachowaniu

zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

9. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżell nie ma takiej mozliwości należy

zabezpieczyć go przed uzywaniem.

10. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu,że zachowanyjest między nimi

dystans.

11. Należy zapewnic taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze

sobą poszczególnych grup uczniów (przedszkole, SP I- III, SP IV VIII, rożnę godziny

przęrw lub zajęó na boisku).

12. Uczeń nie powinien zabięrac ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

l3. Nalezy unikać otganizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

14. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę

korzystania ze świetlicy szkolnej, Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji

zebranych od rodziców.

15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. W razie potrzeby mogą zostac

wykorzystane inne sale dydakty aznę,

76. Podczas zajęc świetlicowych możliwe jest wyjście na kompleks spotlowy ORLIK lub

boisko szklone (w przypadku korzystania zę sprzętu spoftowego należy go

zdezynfekować). Nie ma mozliwości zabawy naprzyszkolnym placu zabaw.

17. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

18,Pęrsonel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni

ograntczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

19. Rodzice i opiekunowie przyprowadzającylodbierający uczniów dolze szkoły mają

zachowaó dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

14
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Procedury dot. konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej oraz organizacji

zajęć rewalidacyjnych

1. Rodzice i uczniowie o harmonogramie konsultacji zostają powiadomieni przez

wychowawców klas.

2. W konsultacjach może wziąc udział wyłącznie lczęń zdrowy, tzn. bez objawów

sugerujących chorobę. Jeśli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub

w izolac.ii, uczeń musi pozostac w domu.

3. W miarę możliwości ta sama grupa ma konsultacje w tej samej sali.

4. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy zostaną opublikowane

na stronie internetowej szkoły po 1 wrześnla żOż0 r. (na\eży uwzględnić konieczny

okres kwarantanny dla ksiązek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach).

5, Konsultacje grupowe odbywają się z uwzględnieniem odległości pomiędzy

stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń - 1 stolik).

6, Nalezy dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.

7. Sala, w której organizowane są konsultacje, musi byó wietrzona co najmniej raz na

godzinę.

8. Po zakończonych zajęciach uczniowie nięzwłocznie opuszczają teren szkoły - nie

gromadzą się na placu zaba-w oraz w okolicy szkoły.

Procedury dot. wejścia dzieckal ucznia na teren szkoły

1. Do szkoły przyprowadzane są tylko dzieci zdroweluczniowie zdrowi, tzn.bez objawów

chorobowych su geruj ący ch choro bę zakażną (temperatura powyżej 3 7 
0 C, katar, kaszel,

biegunka, duszności, wysypka, bole mięśni, bol gardła,utrata smaku czy węchuoraz

inne nietypowe).

2. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie,że dziecko jest chore/ uczeńjest chory tmoże

zarażac inne osoby nie mozna wpuszazac go do insty,tucji, poprosić rodzica o zabranie

dzieckado domu i skontaktowanie się z lekarzem.

3. Nauczyciel/ dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dzieckana zajęcta w przypadku

zaobserwowania u dziecka l ucznia objawów sugerujących chorobę zakażną.

4. Dziect do placówki mogą byc przyprowadzanęl odbierane wyłącznie przez osoby

zdrowe.
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5. Rodzice uczniów klas II - VIII nie mogą wchodzić do budynku placówki. Rodzice
uczniów klas I SP mogą wejść do szatni wyłącznie w pierwszym tygodniu nauki.

Uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej do szkoły wchodzą pojedynczo

Wchodząc do budynkl zakładają maseczkęl przyłbicę oraz dezynfekują ręce. Po

wejŚciu do budynku kierują się do właściwej sali lekcyjnej (we wrześniu uczniowie tych

oddziałow nie korzystają z szatni ze względu na odbywający się w remont szatni).

Po wejŚciu do budynku uczniów szkoły podstawowej obowiązuje dezynfekcja dłoni,

a Po szkole poruszają się w mase czkach, które mogą zdjąć po zajęciu miejsca w sali

lekcyjnej.

Uczniów obowiązuje zakaz gromadzenia się na placu szkolnym oraz w okolicy szkoły
po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Do obowiązków rodzica dzięci przedszkolnych należy przygotowanie dziecka na

Powrót do placówki - wyjaśnienie zmiany warunków praay, nauki i zabawy jakie

obowiązują w oddziale przedszkolnym w okresie epidemii.

Proc edury doty cząc e hi gieny, czy szczenia i dezy nfekcj i p omieszczeń
i powierzchni w placówce

l. PrzY wejściu do budynku należy umieścic płyn do dezynfekcji rąk i zobligować

wszystkich dorosłych do korzystania z niego, zaopatrzyó pracowników w środki

ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualni e przyłbice.

Nalezy regularrrie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,

szczegolnie po przyjŚciu do szkoły, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety i po

powrocie z boiska.

Za dezynfekcję w salach i łazięnkach przedszkolnych odpowiedzialna jest woźna

oddziałowa. Po zakończęnlu pTacy w przedszkolu i szkole podstawowej, za sprzątanie

i dezynfekcję odpowiedzialna jest osoba, która zgodnie z grafikiem pracuje na II

zmianie.

4. Za dezynfekcję sal lekcyjnych podczas zajęć odpowiedzialna jest wyznaczona osoba

(zgodnie z grafikiem).

5. Codzienne należy dokonywaćmonitoringu prac porządkowych, zę szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników świateł, uchwytów, poręczy

8,

9.

6.

7.

2,

a
J.

16



Szkołą Podstąwowa im. Stąnisłąwa Dqmbskiego w Rudnej Wielkiei

krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatow w salach i w pomieszczeniach spożywania

posiłków oraz w toaletach Po kazdym użyciu zabawek lub innych splzętow ptzez

dziecko na\eży ie umyć t zdezynfekować - załqcznik nr 4. Przeprowadzając

dezynfekcjęna|eży ściśle ptzestrzegac zalecęń producenta znajdujących się na

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego

do wywietrzęnia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie

były narażone na wdychanie oparów środków słuzących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesió dla pracowników plakaty

zzasadamlprawidłowego mycia rąk, aprzy dozownikach zpłynem do dezynfekcji rąk

- instrukcję - załqcznik nr 6.

7. Przy wejściu do budynku szkoły należy wywiesió instrukcję prawidłowego zakładanta

i zdejmowania maseczki - załqcznik nr 7.

8. Dezynfekcji blatów stolikow w sali 20, 23 t ż4 w przypadku zmiany oddziałow

dokonuje nauczyciel. W tym czasie uczniowie oczekują nakorytarzu,

Procedury dot. zywienia dzieci w placówce

1. Przedszkole i szkoła podstawowazapewniacałodzienne wyzywienie dzieciom w czasie

ich przebywania w placówce.

2. Za utrzymanie stanowisk pracy w odpowiednim stanie sanitarnym odpowiada pomoc

kuchenna, ktory szczegolną uwagę zwracana utrzymanie wysokiej higieny, mycia

i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów wykonanych

z plastiku).

3. Posiłki przygotowywanei wydawanęsą przy zachowaniu wszelkich niezbędnych

środków higieny.

4. Pracownicy kuchni i stołówki:

a. dezynfekują ręce przed każdym wejściem do kuchni/ stołówki,

b. myją ręce przed rozpoczęciem pracy, przed kontaktem z żywnością, która jest

przeznaczona do bezpośredniego spożycia, gotowania, pieczenia lub smazenia i po

każdej innej czynności.

c. myją ręce zgodnie z instrukcj ą zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych.

11



Szkołą Podstąwową im. Sląnisłąwa Dqmbskiego w Rudnej |tlietkiej

d. odbierając produkty/ catering dostarczane przez osoby z zęwnątrz, zakładalą

rękawiczki oraz maseczki ochronne i przyłbtce,

e. v,rYrzucap rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone

ProduktY do worka na śmieci i zamykają go szczelnie. Jeśli rozpakowanie produktu

w danYm momencie nie jest mozliwe i musi on pozostać w opakowaniu, pracownik

kuchni myje l dezy nfekuj e opakowanie,

f . PtzYgotowując posiłki pracownicy kuchni zachowują od siebie bezpieczny dystans

zgodny z obowiązującymi przepisami,

g. Po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchęnne oraz innę sprzęty, środkami

zapewniony mi przez dyrektora przedszko la,

h. myjąnaczynia, sztuĆce w zmywarce w temper aturze 600 C przy uzyciu detergentów

do tego słuzących twyparzająnaczyniai sztućce, ktorymi były spozywane posiłki,

i. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchni nie mieli

kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci,

j. dzieci posiłki spozywają przy stolikach w swoich salachldzieci spozywają posiłki

w sali do tego przęznaczonej,przy czym w tym samym momencie mogą przebywac

dwie grupy przy zachowaniu bezpiecznego dystansu między grupami - 5 metrów,

a po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik kuchni dezynfekuje

Powierzchnię stołow oraz ktzęsŁa (poręcze, oparcia, siedziska), przy których

spozywane były posiłki,

k. posiłki dzieciom przedszkolrrym podają opiekunowie lub wożnaoddziałowa.

Dzięci przedszkola będą miały dostęp w ciągu dnia do świezej wody, którą podawaó

będzie opiekun.

Uczniowie SP wodę do picia przynoszą ze sobą. W szkole od września nie ma

możliwo ści zaktrpienia produktów spoży w czy ch.

Procedury dot. postępowania w przypadku podej rzenia zakażenia u dziecka lub
pracownika placówki

1. W szkole .vqYznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono

objawy chorobowe. Pomieszczęnie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki,

przyłbicę, fartuch ochronny/ kombinezolorazpłyn do dezynfekcji rąk (przed we.jściem

do pomieszczenia),

5.

6.
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Szkołą Podstąwowa im. Stanisłąwa Dqmbskieg,o w Rudnej lllielkiej

2, W przypadku wystąpienia u pracownika, dziecka przedszkola lub ucznia niepokojących

objawów sugerujących chorobę COVID-I9, pracownik niezwłocznię przerywa SWoją

pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu - zachowując

stosowny dystans i środki ostrozności, aby nie dochodziło do pTzenoszęnia zakażenia.

3. Dyrektor lub wyznaczony pracownik kontaktuje się niezwłocznie - telefonicznie

z rodzicem lrodzicami/ opiekunem/ opiekunami dzieckal uaznia i wzywa do

niezwłocznego odbioru dzięckal uczniaz placówki informując o powodach.

4. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dzięcka podejrzane go o zarażenie, dyrektor

ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację

Sanitarno-Epidemiolog |czną.

5, Opiekun grupy, jeśli to mozliwe, przeprowadza dzięcil uczniów do innej, pustej sali,

a sala, w ktorej przebywało dzieckol uczeń z objawami chorobowymi jest myta

i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja - stolików, krzeseł, zabawek).

6. Dziecko/ uczęń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje

wszelkie środki bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z pomieszQzenta

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną,

przyłbicę, rękawiczki i farluch lub kombinezon.

] . Rodzice izolowaneg o ucznia odbierają dziecko z przedszko\a przy głównych drzwiach

wejściowych do budynku placowki.

8, Dyrektor lub osoba .vqrznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzięci

do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszała się zarażona

osoba.

9. Dyrektor lub osoba Wznaczona zawtadamia Wojewodzką/ Powiatową Stację

Sanitarno-Epidemiologicznąi wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji

i poleceń przez nią wydawanych.

10. Pomieszczenie,ktoreprzez;laczonę było do izolacji osoby z objawami clrorobowymi po

opuszczeniu go ptzez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.

11. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z ktorymi osoba

podejrzanao zakażeniemińakontakt, aby w ruziepotrzeby przekazać ją Wojewódzkiejl

Powiatowej Stacj i Sanitarno-Epidemiolo g tcznej.

12. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach

chorobowych dzieci azy pracownikow wskazujących na możliwość zakażenia wirusem

SARS-CoV-2.
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Szkoła Podstąwowa im. Stanisława Dqmbskiego w Rudnej |lielkiej

13. DYrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji

Wojewódzkiej/ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję
odnoŚnie dalszych dziŃańw przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

14. W PrzYPadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym

ZaraŻęniu wirusem SARS-CoV-2 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
w Placówce, dyrektor nięzwŁocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się

z Wojewódzką/ Powiatową Stacją Sanitamo-Epidemiologiczna celem uzyskania

wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania

Procedury dot. osób prowadzących zajęcialopiekujących się dziecmil uczniami
w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej

1. ZajęÓ w szkole nie mogą prowadzic osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją

albo mają objawy choroby zakażnej.

Na ile jest to mozliwe, należy wyjaśnic dzieciom, jakie zasady w instytucji obowiązują

i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat należy przekazywac w formie

PozYtYwnej, aby wytworzyćw słuchaczach-dzieciach poczucie bezpieczeństwa

i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku.

Nalezy usunąĆ z salt, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

dezynfekowaó, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory

sPortowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinny być systematycznie d,ezynfekowanę.

Wietrzenie sali, w której organizowane sązajęcia, powinno odbywać się co najmniej raz

na godzinę.

Nalezy zwracaÓ uwagę, aby dziecil uczniowie często i regularnie myli ręce, bądź

Samemu mYc dzieciom ręce, szczego7nie przedjedzeniem, po skorzystaniu z toalety i

Po Powrocię ze Świężego powietrza. Można zorganizowac pokaz właściwego mycia

rąk. PrzypominaĆ i najlepiej dawać przykład samemu. Możnatakże uatrakcyjnić mycie

rąk poprzez historyjki obrazkowe (obejmujące kolejne etapy mycia rąk) czy zabawy

paluszkowe, śpiewanie w trakcie mycia.

Organizując dziecku miejsce do spania, zachowac przy tym dystans pomiędzy

leżaczkami czy łożeczkami, apo zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je.

Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu,

organizowac zajęcia relaksacyjne * można opowiadaó znane wierszyki, bajki lub

znalężc w sieci słuchowiska, które możnawłączyó dziecku.

2.

3,

4.

5.

6.



Szkołą Podstąwowa im. Stanisława Dqmbskiego w Rudnej lllielkiej

Z ALECENI A OB O WIĄ ZIJ J ĄCE W P RZYPADKU U S TAN O WIENIA
STREFY CZERWONEJ LUB Żortr,l
W przypadku objęcia szkoły strefą czerwoną \ub żółtąw organizacji pracy szkoły dodatkowo

wprowadzone mo gą zostaną następuj ące re gulacj e :

1. Ustalone zostaną różne godziny przychodzenia uczniow z poszczególnych Oddziałów do

szkoły (np. co 5 - 10 minut).

2. Ustalone zostaną rożnę godziny rozpoczynania zajęć dla poszczególnych oddziałów lub

klas (np. co godzinę).

3. Ograniczone zostanie do minimum przychodzenie i przebywanie w budynku szkołY osób

trzecich,w tym w strefach wydzielonych.

4. Ustalona może zostaó grupa dzieci uprawnionych do korzystania z zajęĆ Świetlicowych.

pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochronY

zdro-wia, słuzb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcYjnYch

rea\izujących zadanta związane z zapobteganiem, przeciwdziałaniem i zwa|czantem

COVID-l9 w strefie czerwonej i żółtej.

5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika

obowiązkowo zostanie dokonany pomiar temperatury ciała.

6. JeżęIi pomiar termometrem bezdotykowym wyniesie 38' C lub wyżej, rodzicę zostaną

powiadomieni telefonicznie o tym fakcie i ustalony zostanie sposób odebrania dzieckaze

szkoły. Pracownik szkoĘ przypomni rodzicowi o obowiązku skorzystania z teleporadY

medycznej.

7. JeżęIipomiar termometrem innym ntżbezdotykowy wyniesie pomiędzy 37,2" C - 3J,9 " C,

rodzice zostaną powiadomieni telefontcznie o tym fakcie i ustalony zostanie sposób

odebrania dziecka ze szkoły, Pracownik szkoĘ przypomni rodzicowi o obowiązku

skorzystania z teleporady medycznej.

8. Wprowadzony zostanie zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.

g. Zajęcia wychowania ftzycznego w miarę możliwości organizowane będą na Świeżym

powietrzu, w otwartej przestrzeni terenu szkoły.

ż1



szkoła podstalłowa im. stąnisława Dqmbskiego w Rudnej L|lietkiej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

Niniejsza procedura obowiązuje 7 wrzęśnia 2020

Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej,

r. do odwołanta przez Dyrektora

Postanowienia zawaft,e w niniejszej procedurze mogą być na bieżąco uzupełniane
i korYgowane w miarę potrzeb i konieczności zastosowania innych rozwiązań
nieujętYch w niniejszym dokumencie oraz mogą być zmieniane przezdyrektora szkoły
na Podstawie aktów prawnych i wytycznych MEN, MZ i GiS opublikowanych po dacie
stworzenia niniej szej procedury.

W sPrawach rrie uregulowanych w Procedurach BHP, Dyrektor Szkoły podstawowej

W Rudnej Wielkiej zastrzega sobie mozliwość podejmowania d,ecyzji zgodnie
z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz zaleceniamil wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego,

J.

DYREKTOR SZKOŁY

^ńfu,ńaMazepa
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Szkołą Podstawową im, Stanisłąwa Dqmbskiego w Rudnej Wielkiej

Klauzula informacyjna:

l. Administratorem danych podanych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego

w Rudnej Wielkiej, zwana dalej Administratorem Danych.

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia działań profilaktycznych zapewniających

utrzymacie ciągłości operacyjnej Administratora związanej zzagrożeniem wystąpienia ePidemii.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony intęres Administratora (zgodnie z aft. 6 ust.

1 lit. 0 RODO) w postaci przeciwdziałania zagrożeniu ciągłości operacyjnej Administratora,

minimalizacji kontaktu załogi pracowniczej Administratora z osobami które przebywały w rejonach

objęĘch zagrożeniem epidemicznym lub miały styczność z osobami chorymi,

3. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych , żądania ich

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Masz takze prawo

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzaa przez okres do 3 rniesięcy od ustania zagrożenia

epidemicznego stwięrdzonęgo przez właściwe organy państwowe.

5. Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione, podmiotom które na podstawie przepisów prawa mogą

uzyskać do nich dostęp (służby sanitarne).

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkiem nie podania danych osobowych rnoze być

odmowa wejścia na teręn Szkoły Podstawowej W Rudnej Wielkiej.

7. Dodatkowo informujemy, ze Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, w tym profilowania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy.jest poprzez

adres e-rrrail: iod-kontakt l @wp.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

zJ
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ZAŁĄCZNIKI
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Szkoła Podstawową im, Stanisława Dqnbskiego w Rudnej Wielkiej

OŚWIADCZENIE RODZICÓWOPIEKUNOW PRAWNYCH

Ianiżej podpisany/a:

Załqcznik nr l

(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że moja córkal mój syn:

(nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz

z członkow najb|iższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia

widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syrVcórka nie przejawiażadnych

oznakchorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, al,ergia,kasze|,biegunka, dusznoŚci,

wysypka, bóle mięśni, bol gardła,uttatasmaku czy węchu i inne nietypowe.

2. Jestem świadom/świadorna pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do

szkoły w aktualnej sytuacj i epidemiolo gicznej.

3. Zostałam poinfotmowanyla o tyzyku, na jakie jest narazone zdrowie mojego dziecka

i naszych rodzin.

4. Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich Środków

ochronnych zdaję sobie sprawę, żenaterenie placowkimoże dojść do zakażenia COVID - 19.

5. W przypadku wystąpienia zakażęnialub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na jej terenie)

personel/dziecko/rodzi c dziecka-zdaje sobie sprawę, iżzarowno moja rodzina, jak i najbltższe

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

6. W sytuacji wystąpięnia zakazenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub

personelu dyrektor szkoły po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną

oraz organęm prowadzącym podejmuje decyzję o sposobie dalszego funkcjonowania szkołY.

nikt

Miejscowość, data i podpisy rodziców/ opiekunriw prawnych
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szkoła podstąwowa im, stanisława Dqmbskiego w Ruclnej ltlietkiej

DEKLARACJA ROD ZIC Al OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisany/a:

Zctłqcznik nr 2

(nazwi,sko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że:

I. Zostałemlam Poinformowany o Procedurach Bezpieczeństwa na terenie szkoły
i zaPoznałemlłam się z nimi, w tym ze strefami, w których przebywac mogą rodzicęuczniów.
2, Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie
szkoły przede wszystkim:

l) PrzYProwadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dzięcka, bez kataru, kaszlu,
po dvry ższonej temper atury ciała,

2) natYchmiastowego odebrania dzieckaz placówki w razję wystąpienia jakichkolwiek oznak
chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.

3. PrzYjmuję do wiadomości i Wrażam zgod,ę na to, iz w chwili widocznych oznak choroby
u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości

PowYŻej 38o, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do

Placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

4, WYraŻam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki
z uŻYciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby
regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywaó jej spraw dzenia co najmniej dwa razy
dziennie oraz w razie zaobserwowania u dzięcka niepokojących objawów zdrowotnych.

5, Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa covid- 19 w moim najbliższym otoczenia.

Miejscowość, data i podpisy rodziców/ opiekunów prawnych

26



Szkołą Podstąwową im. Stąnisłąwa Dqnbskiego w Rudnej l|lielkie.j

Załqcznik nr 3

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY E-MAIL

Woj ewó dzka Stacj a S anitarno -Epidemio 1o giczna

w Rzeszowie

I78522III

P owi atowa Stacj a S anitarno -Epidemio 1 o giczna

w Rzeszowie

I78541 909

606399989 - numer alarmow}z SANEpID

oddział zakaźn:l szpitala w Łańcucie

172240I12

Kuratorium OświaĘv w Rzeszowie

I7867 II42, I7867 II49

e-mail : kuratorium@k o łzeszow.pl

Urząd Gmin}, Świlcza

17 86-7 0_ 100

e- mail : ug. swil cza@intertele.pl
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Szkołą Podstąwową im. Stąnisłąwa Dqnbskiego w Ruclnej trl/ielkiej

Wykaz wykonywanych czynności mycia i dezynfekcji
w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej w okresie

Załqcznik nr 4

b)

Osoba kontrolująca: .........

Co poddano
dezynfekcji

lub myciu (wpis

Podpis osoby
dezynfekującej

lub myjącej

ż8

Lp. Preparat Data Podpis
osoby

kontrolującej

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7,

8.

9.

10.

1l.
12,

13,

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
ż9.
30,


