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SzkoĘ Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego

w Rudnej Wielkiej

w okresie trwania półkolonii zimowych

1 1 - 17 sĘczniaż02l r.

Podstawa prawna:

" [Jstawa z dnia l4 grudnia 20]6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 9l0).

. (Jstawa z dnia 7 września ]99] r. O systemie oświaĘ (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327).

n Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sporlu 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 16 grudnia 2020 r. zmieniajqce

rozporzqdzenie w sprawie szczególnych rozwiqzań w olcresie czasowego ograniczenia

funkc.jonowania jednostek systemu oświaty w nviqzku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID- 1 9.

o Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.
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POSTANOWIENIA OGOLNE
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia

bezpieczeństwa i higieny uczniów i pracowników świadczących pracę w trakcie

pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej

Wielkiej oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażęnia wirusem SARS-CoV-2,

wywołującym chorobę COVID-l9, podczas półkolonii zimowych w okresie

11 - 17.01 .2020 r.

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 uczestników

półkolonii zimowej w okresie 11 - 15 stycznia 202I r.

o odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest

dyrektor szkoły. Pracownicy oraz wychowawcy połkolonii zostają zapoznani z

procedurami BHP w trakcie spotkania, zktorego sporządzany jest protokół. Procedury

umieszczone zostaną w miejscach dostępnych dla pracowników placówki.

o pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii

odpowiedzialni są zaprzestrzeganie zasad BHP, zgodrrie zniniejsząprocedurą, atakżę

zabezpieczeństwo i higienę przebywających w placówce osób dorosłych i dzięci oraz

higienę i dezynfekcję powierzonych im sprzętów i narzędzi. Personel kuchenny

i pomocniczy szkoły (konserwator, sekretarz,sprzątaczki) nie kontaktuje sięzdziećmt.

c z procędtlrą zapozrrani zostaj ą rodzicel opiekunowie uczestników połkolonii poprzez

umieszczenie niniejszego dokumentu na stronie internetowej szkoły.

ZALECENIA OGOLNE
a. Zapewnienie stosowania ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie instytucji,

w tym środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcji powierzchni: zapewnienie

środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania instytucji (środki

stosowane do tej pory, środki stosowane do dezynfekcj i) oraz zaopatrzenie
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Placowników w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki,
maseczki, przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem lub kombinęzony.

Ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z samorządem, Kuratorium Oświaty

w Rzeszowie i Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologicznąw Rzeszowie.

Z powodu braku kadry (choroba wychowawców półkolonii) zapewniającej

bezpieczeństwo uczestnikom półkolonii w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-
2, działalność placówki - po uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę - zostanie

zawlęszona.

Sporządzenie wykazów numerów telefonów do rodzicowl prawnych opiekunów

uczestników półkolonii (są to numely telefonów komórkowych, pod ktorymi rodzic

pozostaje do dyspozycji szkoły).

OGOLNE ZASADY HIGIENY I POSTĘPOWANIA

1. Przeszkolenie uczestników półkolonii przez wychowawców z zasad, zachowania

bezpieczeństwa podczas pierwszego dnia zajęó. Zasady te są na bieżąco przypominane

uczestniko m pr zęz wychowawcę.

2. Zapoznanie z procedurami rodziców uczestników półkolonii zimowych poprzez

umieszczenie niniejszego dokumentu na stronie internetowej szkoły.

3. Wypracowane sposobów szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/ opiekunami

prawnymi uczestników. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik

komunikacji na odległość, w tym wykorzystanie telefonu, systemu pocztowego dziennika

elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych.

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

bezzwłocznie umyó ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po

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

uczniom o unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

5. Dezynfekcja rąk odbywa się przy wejściu do szkoły oraznakorytarzach i świetlicy.

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

umyĆ, uprać lub dezynfekować, są z tych sal usunięte lub uczniowie mają do nich

unięmozliwiony dostęp.

7. Dyrektor i wicedyrektor prowadzą monitoring codziennych prac porządkowych,

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

c.

d.
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zajęcia, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach

i w pomieszczęniach spozywania posiłków, klawiatur, włączników. Monitoringiem objęte

są równiez: przestrzeganię za|eceń producenta znajdqących się na opakowaniu środka do

dezynfekcji, przestrzegante czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych

ponrieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażęni na wdychanie oparów

środków słuzących do dezynfekcji.

8. Przybory do cwiczeń (np. piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęĆ są

dezynfekowane po uzyciu ptzęz uczniów danej grupy.

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

zajęó sądezynfekowane po użyciu przęz uczniów danego oddziału.

10. W sali gimnastycznej uzywany sprzęt sportowy oraz podłoga są mlte detergentem

i dezynfekowane po kazdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdychzajęciach.

1 1. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, aprzy dozownikach zpłynem do dezynfekcji rąk - instrukcje

dezynfekcji.

12. Na bieżąco utrzymywana jest czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich

dezynfekcj a lub czy szczeni e z uży ciem deter gentu.

17. Sale, v,z których odbywają się zajęcia oraz części wspólne (korytarze) wietrzone są co

rrajmniej razna godzinę, w czasie plzerwy, aw razie potrzeby także w czasie zajęó.

18. Uczestnicy korzystalą z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą

znildowac się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce w sali

lekcyjnej.

19.\]czniowie nie powinni wymieniaó się przyborami szkolnymi między sobą.

20,IJczniowie nie powinni zabierac ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Zl.I,Jczestnicy połkolorrii korzystają z szatni znajdującej się na korytarzu holu obok

śu,ietlicy.

2ż,!{ontakty personelu kuchennego i pracowników administracji i obsługi z uczestnikami i

wychorł,awcami o gran iczon ę zo stały do niezbędne go minimum.

23. Szkoła wyposazona jest w termometr bezdotykowy, który dezynfekowany jest po użyciu

w danej grupie lub każdorazowo po użyciu wobec osoby wykazującej objawy chorobowe.
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1 . Do szkoły możę uczęszczać lczeń zdrowy , to j est bez obj awów chorobowych sugeruj ących
infekcję dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka) oraz gdy domownicy nie przebyw ają na

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2- Uczniowie mogą byc przyprowadzani do szkoły l z niej odbierani przez opiekunów bez

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodzę do i zę szkoły

oPiekunowtę z dziecmi oruz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów pra\va d,otyczących

zachow ania w pr ze str zeni pub l i cznej .

3, Rodzic ma obowi ązek zaopatrzyó dziecko w indywidualna osłonę nosa i ust do

zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

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

dezynfekowania rąk, instrukcje użycia środka dezynfekującego, inne informacje dotyczące

zagrożenta COVID-19, numery tęlefonów do powiatowej stacji sanitarno- epiclenriolo gicznej,

oddziału zakażnego szpttala i służb medycznych.

5. Wszyscy wchodzący do budyŃu szkoły muszą dezynfekować ręce.

6, Przy wejściach do budynku szkoły umieszczone są stanowiska do dezyrrtbkcji rąk. Płyn

dezynfekuj ący zapewnia szkoła.

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu uczestników półkolonii onaz

dzieci przedszkolnych, uczestnicy półkolonii do budynku wchodzą tzw. wejściełol, clo szkoły

poclstawowe7 (drugie wejście od prawej strony budynku).

8, Opiekunowie odprowadzający mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, przy

zachowantu następuj ących zasad :

a, 1 opiekun z dzieckieml dziecmt,

b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem l dzięcmi lub uczniów szkoły minirnum 1,5

m,

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

d. opiekunowie powinnt przestrzegać obowiązujących przepisów plawa związanych

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

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9. Opiekunowie odprowadzający uczestników półkolonii pozostają w ptzestrzeni wspólne.j

szkoły, tzw, strefa Rodzicą. Opiekunowie nie wchodzą do korytarzy szatni i do holu szkoły.
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10, Uczestnicy połkolonii z szatnikorzystajasamodzielnie.

11. Ze względu na zagrożenie epidemiczne dzięci powinny byó przekazanęl odbieranę W

maksymalnie krotkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomięszczeniach wspolnych

budynku szkoły.

12. Po zakończonych zajęciach uczniowie opuszczają budynek szkoły tym samym wejŚciem,

którym wchodzili do budynku.

13. Do szkoły wejść mogą Ętko 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 wyznaczonej strefie

Rodzica, gdzie wryznaazony pracownik zajmte się ich sprawą.

14. Na terenie placowki nie mogą przebywać osoby nieupowaznione.

PROCEDURY

Procedury dot. organizacji pracy, postępowania pracowników na terenie

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

o dp owi edzi alni s ą za pr zestt ze gani e zasad B HP, zgo dni e z niniej szą pro cedurą, a także

zabezpteczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów tnarzędzl

Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone dni t godziny, zgodnie z graftkiem

zutwięr dzanym przez dyrektora szkoły.

Grafik ogłaszany jesttaz w tygodniu w każdy piątek na kolejny tydzień pracy i podany

do wiadomości pracowtrikom, ktorzy potwierdzaj ązapoznanie się z nim podpisem.

Na teren szkoły nie są wpLŁszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu

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

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

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

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

teretrie szkoły poruszać się w maseczce.

przed przl,stąpieniem do pracy oraz po zakończęniu pracy pracownicy zobowiązant są

do umycia r,ąk zgodnie z instrukcją umieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higieniczrrych. W trakcie wykonywania pTacy przy bezpośrednim kontakcie z

ż.

J.

4.

5.

6.

7
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dzieckiem wszyscy pracownicy mają założonę gumowe rękawiczki, którę po

skończonej pracy zostająwyrzucone do kosza.

7, Personel kuchenny i pomocniczy szkoŁy nie moze kontaktowac się z dziegni bez

v,lyrażnej potrzeby.

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

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

w maseczk acW przyłbicach.

Procedury dot. orgaliz,ae:ji l,t:,_it:ł.:1li,l|11.,,i:., i;,iii<r,iłrrrii

1. Do grupy przyporządkowani sąkażdorazowo ci sami, stali wychowawcy.

2. Zajęcia odbywają sie w świetlicy, salach dydaktycznych oraz salach gimnstycznych,

3. Skład grupy nie ulega zmianie.

4, W grupie możeprzebywc do 12 uczestników, a mninimalnaptzestrzęń w Sali nie mozę

być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczestników i wychowawców).

5. W godzinach trwania połkolonii w szkole nie mogą odbywać się inne ząęcia (wyjątek

stanowią o ddziały przedszkolne).

6. Zsalt,wktórej przebywagrupa, należy usunąćprzedmiotyisprzęty,którychniemozna

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

obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścic lub

dezynfekować.

7. SPrzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony

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

zabezpieczyć go przed uzywaniem.

8. Podczas ferii możliwe jest wyjście na kompleks sportowy ORLIK lub boisko szklone

(w przypadku korzystania ze sprzętu sportowego należy go zdezynfekować). Nie ma

mozliwości zabary naprzyszkolnym placu zabaw,

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

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

10. Pęrsonel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługt sprzątającej powinni

o gr amczy c k o nt akty z uczniami ot az nauczyc i e 1 am i.
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11.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.

Procedury dot. wejścia uczestnika na teren szkoły

1. Do szkoły przyplowadzane sątylko dztecizdroweluczniowie zdrowi, tzn,bezobjawów

choro bowych su geruj ąc ych choro b ę zakaźną (temperatu r a p ow y żej 3 7 
0 C, katar, kaszel,

biegunka, duszności, wysypka, bole mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu oraz

inne nietypcwe).

.Ieśli istnieje uzasadnione podejrzenie, żę dziecko jest chore/ uczehjest chory i możę

zarażac inne osoby nie mozna wpuszczać go do instytucji, poprosić rodzica o zabranię

dzieckado domu i skontaktowanie się z lekarzem.

Narrczyciel/ dyrektor ma prawo odmowić przyjęcia dziecka na zajęcia w przypadku

za,obserwowania u dziecka l ucznta objawów sugerujących chorobę zakaźną.

4. Dzieci do placówki mogą być przyprowadzanel odbierane wyłącznie przez osoby

zdrowe.

Procedury dotyczące higieny, ezyszczęnia i dezynfekcji pomieszczeń
i powierzchni w placówce

Przy wejściu do budynku należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować

wszystkich dorosłych do korzystanta z niego, zaopatrzyc pracowników w środki

ochrotly osobistej, w tyrn rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbtce.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,

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

porł,rocie z boiska.

Za d,ezynfekcję w salach i łazięnkach przedszkolnych odpowiedzialna jest woźna

odd.zia.łowa. Po zakończeniu pracy w przedszkolu i szkole podstawowej, za sprzątanie

i d_ezynfekcję odpowiędzialna jest osoba, która zgodnie z grafikiem pracuje na II

zmianie.

Za cl,ezynfekcję sal lekcyjnych podczas zajęc odpowiędzialnajest wyznaczona osoba

(zgodnie z grafikiem).

2.

_).

1.

ż.

J.

4.



Szkoła Podstawową im, Stanisława Dqmbskiego w Rudnej Wielkiej

Codzienne należy dokonywać monitoringu prac polządkowych, zę szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, ciezynfbkcji

Powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników świateł, uchwytów, poTęczy

krzeseł i Powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomiesz ęzęniachspozywania

Posiłków oraz w toalętach Po każdym użyciu zabawęk lub inrrych sprzętów przęz

dziecko należy je umyć l zdezynfekować - załqcznik nr 4. Przeprowad,zając

dezynfekcjęnależy ściśle przestrzegac zaleceń producenta znajdujących się na

oPakowaniu środka do dezynfekcji. Wazne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego

do wywietrzęnia dezynfekowanych pomieszczen, przedmtotów, tak aby cizieci nie

byŁy narażone na wdychanie oparów środków słuzących do dezynfekcji.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesió dla pracowników piakaty

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk

- instrukcję - załqczniknr 6.

Przy wejściu do budynku szkoły należy wywiesić instrukcję prawidłowego zakład,ania

i zdejmowania maseczkt - załqcznik nr 7.

Dezynfekcji blatów stolików w sali 20, 23 i 24 w przypadkr_r zmiany oddziałow

dokonuje nauczyciel. W tym czasie uczniowie oczekują na korytarzu.

Procedury dot. zywięniadzięci w placówce

1. Przedszkole i szkoła podstawowazapęwnlacałodzienne wyżywienie cizięciom w czasie

ich przebywania w placówce.

Za utrzymanie stanowisk pracy w odpowiednim stanie sanitarnym odpowiada pomoc

kuchenna, ktory szczególną uwagę zwracana utrzymanie wysokiej higieny, mycia

i dezynfekcji stanowisk praey, opakowań produktów wykonanych

z plastiku).

Posiłki przygotowywane i wydawanę są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych

środków higieny.

Pracownicy kuchni i stołówki:

a. dezynfekują ręce przedkażdym wejściem do kuchni/ stołówki,

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

Przeznaczona do bezpoŚredniego spozycia, gotowanla, plęazęnia lub smazenia i po

każdej innej czynności.

5.

6.

7.

8.

2.

a
J.

4.
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Szkoła Poclstąwowa im- Stanisława Dqmbskiego w Rudnej Wielkiei

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

higienicznych.

cl. odbierając produkty/ catering dostarczanę przez osoby z zewnątrz, zakładąą

rękawiczki oraz maseczki ochronne i przyłbice,

e. v,ryrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostńy dostarczone

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

w darrym momencie nie jest możliwe i musi on pozostaó w opakowaniu, pracownik

kucłrni myj e l dezy nfekuj e opakowanie,

f. przygotowując posiłki pracownicy kuchni zachowują od siebie bezpieczny dystans

zgoclny z obowiązującymi przepisami,

g. !c zal.,ończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami

zapervnionymi przez, dyrektora przedszkola,

h. m5,.ją naczynia, sztućce w zmywarce w temper aturzę 600 C przy użyciu detergentów

do tego słuzącyclr i wyparzaiąnaczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki,

i, posiłki d\a dzieci odbieranę są z kuchni tak, aby pracownicy kuchni nie mieli

kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci,

j d.zieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salac,Wdzięci spozywają posiłki

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

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

a po wyjściu każde1 grupy wyznaczony pracownik kuchni dezynfekuje

porł,ierzchnię stołow oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których

spożyłvane były posiłki,

k. rrosiłki dzieciom przedszkolnym podają opiekunowie lub woźnaoddziałowa.

Dzieci przedszkola będą miŃy dostęp w ciągu dnia do świeżej wody, ktorą podawać

będzie opiekun.

Uczniorvie SP ivodę do picia przynoszą ze sobą. W szkole od września nie ma

możliwcści zakupienia produktów spożywczych.

Procedury dot. postępowania w przypadku podejrzeniazakażęniau dziecka lub
pracownika placowki

1. W szkole .vqiznaczone zostalo pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono

objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzonew maseczki, rękawiczki,

5.

6.

1l



Szkoła Podstawową im. Stanisława Dqmbskiego w Rudnej Wielkiej

Przyłbicę, fartuch ochronny/ kombinezon orazpłyn do dezyrrfekcji rąk (przeci wejściem

do pomieszczenia).

2. W Przypadku wystąpienia u pracownika, dzieckaprzedszkoia lub ucznia niepckojących

objawów sugerujących chorobę COVID-19, pracownik niezwłocznie przetywa s\,voją

Pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczotlą o podejrzeniu - zachowując

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

3. Dyrektor lub wyznaazony pracownik kontaktuje się niezwłocznie - teiefonicznie

z rodzicęm lrodzicamil opiekunem/ opiekunami dzięckal ucznia i wzywa clo

nięzwłocznego odbiorl dzięckal uczniaz placowki informując o powodach.

4. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dzięckapodejrzane go o zal,ażenie, clyrektor

ma Prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Fowiatową Stację

S anitarno-Epidemiolo g iczną.

5. Opiekun grupy, jeśli to mozliwe, przeprowadza dzięcil uczniów do innej, pr,rstej sali,

a sala, w której przebywŃo dziecko/ uczęń z objawami chorobowymi jest rnl.ta

i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja - stolików, krzeseł, zaoawek),

6. Dzięckol uczęń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, ktoty zachowtrje

wszelkie środki bezpteczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z porrtieszczęnia

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczęnia zakłada nraseczkę ochronną,

ptzyłbicę, rękawiczki i fartuch lub kombinezorr.

7 . Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko z przedszkola przy głownyclr cirzwiach

wejściowych do budynku placówki.

8. Dyrektor lub osoba wznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły koiejnych dzieci

do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywaŁ i poruszała się zarażana

osoba.

9. Dyrektor lub osoba .vqvznaczona zawiadamia Wojewódzką/ Fowiatową Stację

Sanitarno-Epidemiologicznąi wprowadza do stosowania na terenie placowki instrukcji

i poleceń przez nią wydawanych.

l0. Pomieszczenie,któreprzeznaczonę było do izolacjiosoby zobjawami chorobowymi po

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

11, Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osob, z którymi osoba

p o dejr zana o zakażenie miaŁa k o ntakt, aby w r azie p ott zeby pr zekazać j ą W oj e w ó dzkiej l
P owi atowej Stacj i S anitamo -Ep i demiol o g icznej .

12



szkoła podstąulową ilłl. stąnisłąwa Dqmbskiegow Rudnei lllielkiei

12. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach

chorobowych dzieci czy pracownikow wskazujących na mozliwość zakażęniawirusem

SARS-CoV-2.

13.Dyrektor wtaz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji

V/ojev,lódzkiejl Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję

oCnośnie Calszych działań w przypadku stwierdzenlanaterenie placówki zakażęnia.

14. W przyi:adku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym

zatażeniu. .łirusem SARS-CoV-2 u osoby, która przebywał,a w ostatnim tygodniu

w pla,ccrł,ce, clyrektor ntezwłocznie informuję organ prowadzący i kontaktuje się

z Wojewódzkąl lrowiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna celem uzyskania

ws]lazó,,łek, instrukcji do dalszego postępowania

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza procedura obowiązuje w dniach l1 - 15 styczni a202I r.

Postanowie nia zawu,te w niniejszej procedurzę mogą być na bieżąco uzupełniane

i korygowane w miarę potrzeb i konieczności zastosowania innych rozwiązań

nie,;;ętych w rriniejszym dokumencie otaz mogą byc zmienianęptzez dyrektora szkoły

na podsiav,zie aktów prawnych iwfiycznych MEN, MZ i GIS opublikowanych po dacie

strł,orzenia niniej szej procedury.

\tr/ sllra.łach nie uregulowanych w Procedurach BHP, Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Rudnei Wielkiej z,astrzega sobie mozliwość podejmowania decyĄi zgodnie

z akt..lalnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz zaleceniamil wytycznymi

Głórvnegc Inspektora Sanitarnego.

1.

2.

J,

DYREKTOR SZI(OŁY

mgr Malgorzata Mazepa
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Szkoła Podstąwową im. Stąnisłąwa Dqmbskiego w Rtłdnej tllielkiej

Klauzula informacyj na:

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

w Rudnej Wielkiej, zwana dalej Administratorem Danych.

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

utrzymacie ciągłości operacyjnej Administratora związanej zzagrożeniem wystąpienia epiclernii.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art,6 ust.

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

minimalizacji kontaktu załogi pracowniczej Administratora z osobami które przebywały w rejonach

objętych zagrożeniem epidemicznym lub miały styczność z osobami chorymi.

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

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobęc przetwarzat,ńa, Masz takze prawo

do wnięsienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

4. Twoje dane osobowe będziemy przętwarzac przez okres do 3 miesięcy od lrstania zagrożenia

epidemicznego stwierdzonę go przęz właściwe organy państwowe.

5. Dane osobowe będą mogły zostać udostępnione, podmiotorn które na podstar,vie przepisów prawa mogą

uzyskać do nich dostęp (słuzby sanitarne).

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkięm nie podania danych osobowych moze być

odmowa wejścia na teren Szkoły Podstawowej W Rudnej Wielkiej.

7. Dodatkowo informujemy, ze Twoję dane osobowe nie będą przedmiotem zautol,natyzowanego

POdejmowania decyzji, w tym profilowania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nlozliwy jest poprzez

adres e-mail: io_cl-kontalit l]llyppl lub pisemnie na adres administratora danych.
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Szkołą Podstawowa im. Stanisława Dqmbskiego w Rudnej Lllielkiej

ZAŁĄCZNIKI
Załqcznik nr I

NUMERY TELEFONOW I ADRESY E_MAIL

lVqięwódzka Stacja Sanit

w Rzeszowię

I78522III

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Rzeszowie

17B54I909

6063 99989 - numer alarmow}z SANEPID

a ddziŃ zakaźn:l szpitala w Łancucię

172240I12

Kuratorium Oświat}z w Rzeszowie

I786] IL42, 17867 II49

e-rnail : kuratorium@k o .rzeszow.pl

{Jrząd Grnin}, Świlcza

17 86-10_ 100

e- meLil : ug. swil cza@intertele.pl
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Szkoła Podstawowa im. Stanisłąwa Dqmbskiego w Rudnej tllielkiej

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

a) .......

b)

Osoba kontrolująca:

Załqcznik nr 2

Lp. Co poddano
dezynfekcji

lub myciu (wpis
osoby dokonuiącei

Preparat Data Podpis osoby
dezynfekującej

lub myjącej

Podpis
osoby

kontrolującej

1

2.

4,
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12,

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
2l.
22.
Z).
24.
25.
26.
27.
28.
29,
30.
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Szkoła Podstctwową im. Stanisłąwa Dqmbskiego w Rudnej tVielkiej

Załqcznik nr 3

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY E_MAIL

Woj ewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Rzeszowie

I78522III

P owiatowa S tacj a S anitarno -Epidemi o lo giczna

w Rzeszowie

I78541909

606399989 - numer alarmow}z SANEPID

Oddział zakaźn:l szpitala w Łńcucie

172240I12

Kuratorium OświaĘv w Rzeszowie

17867 II42, I7867 II49

e-mail : kuratorium@k o .rzeszow.pl

Urząd Gmin}, Świlcza

I7 86-7 0- 100

e- mail : ug. swil cza@intertele.pl
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