PROCEDURY OBOWIĄZUJACE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W ZAWIERCIU
W CZASIE PANDEMII COVID – 19

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu w okresie pandemii COVID19
2. Celem procedur jest:
a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia chorobą COVID-19
3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwoli w 100% wyeliminować
ryzyka związanego z zakażeniem.

Organizacja szkoły
1. Do szkoły przychodzi tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych, które
nie miało świadomego kontaktu:
-z osobą chorą na koronawirusa,
-z osobą będącą w izolacji,
-z osobą przebywającą w kwarantannie.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły przez rodzica/opiekuna bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Uczeń może być przyprowadzany tylko przez jednego opiekuna.
4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Uczniowie przychodzą do szkoły w wyznaczonych godzinach i wchodzą do
budynku wg ustalonego harmonogramu, zachowując obowiązujący dystans (linie
odblaskowe przed wejściami do szkoły).
- Nie wszyscy uczniowie rozpoczynają zajęcia o 8.00 .
6. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły uczeń, rodzic, opiekun
odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk.
7. Rodzice, opiekunowie nie wchodzą do szkoły. Zachowując dystans,
podprowadzają dziecko pod drzwi. Dziecko jest odbierane przez wychowawcę,
nauczyciela lub wyznaczoną osobę z obsługi.
8. W uzasadnionych przypadkach rodzic/opiekun może wejść do przestrzeni
wspólnej szkoły. Każde takie wejście jest monitorowane. Obowiązkowo ma
zasłonięte usta i nos (przestrzeń wspólna: korytarz, szatnia , sekretariat).
9. Zaleca się kontakty z wychowawcą/nauczycielem przez dziennik LIBRUS lub
telefoniczne.
10. Rodzice, opiekunowie ucznia zobligowani są do udostępnienia aktualnych
numerów telefonów, aby zapewnić szybką i skuteczną komunikację.
11. Nauczyciele i pracownicy szkoły stosują obowiązujące w palcówce środki
indywidualnej ochrony (przyłbica lub maseczka) w przestrzeniach wspólnych.

12. Rodzic/opiekun przychodzący po odbiór dziecka/ucznia czeka przed szkołą lub w
budynku szkoły (w wyznaczonym miejscu),zachowując wymagany dystans. Jeśli
jest to bezpośrednio po zakończeniu zajęć przez ucznia, nauczyciel kończący
lekcje przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi. Jeśli w późniejszych godzinach,
osoba dyżurująca kontaktuje się
z wychowawcą świetlicy w celu
wyprowadzenia dziecka.
13. Uczniowie mają wyznaczone następujące szatnie:
-1A – szatnia 1
-1B – szatnia 2
-2A – szatnia 3
- uczniowie pozostałych klas wyznaczone szafki w poszczególnych boksach.
14. 1 września jeden opiekun ucznia klasy 1 ma możliwość wejścia z dzieckiem do
wyznaczonej sali
Organizacja lekcji i przerw
1. Uczniowie po zajęcia swoich miejsc w klasie zdejmują maseczki ochronne.
2. Uczniowie danych oddziałów mają zajęcia w wyznaczonych salach.
3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na jego stoliku szkolnym , w tornistrze lub we własnej szafce.
4. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
6. Przed wejściem i po wyjściu z każdej sali należy zdezynfekować ręce zgodzie z
zamieszczoną w salach instrukcją.
7. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe .
8. Jeśli są sprzyjające warunki pogodowe zaleca się prowadzenie zajęć W-F na
świeżym powietrzu oraz wychodzenie na przerwy pod opieką nauczyciela na
plac szkolny.
9. Na korytarzach i w szatniach kierunek ruchu odbywa się zgodnie z oznaczeniami.
10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb - jednak nie rzadziej niż co 45 min.
11. Uczniowie w miarę możliwości w czasie przerw wychodzą na plac szkolny pod
opieką wyznaczonego nauczyciela.

Dezynfekcja
1. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Dezynfekcja odbywa
się wg harmonogramu.
2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają codziennie
umyte detergentem
i zdezynfekowane po każdym dniu zajęć
3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować, zostają usunięte Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane.

4. Toalety są dezynfekowane wg harmonogramu.
5. Uczniowie , nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani do częstego mycia
rąk z użyciem mydła.
6. W stołówce szkolnej po każdej przerwie obiadowej przeprowadza sie
czyszczenie blatów , stołów i poręczy krzeseł .Świetlicą należy wietrzyć (nie
rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy ) szczególnie
przed przyjęciem uczniów i po przeprowadzeniu dezynfekcji.
7. Szatnia dezynfekowana i wietrzona przed przyjściem i po wyjściu uczniów ze
szkoły.
8. Stały monitoring prac porządkowych.
9. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Przestrzegany jest czas niezbędny do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
Świetlica szkolna
1. Przed wejściem i wyjściem ze świetlicy szkolnej należy zdezynfekować ręce
wg ustalonych zasad
2. Świetlicę wietrzona (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy ) szczególnie przed przyjęciem uczniów i po przeprowadzeniu
dezynfekcji.
3. Podczas zajęć świetlicowych w miarę możliwości uczniowie mogą wychodzić
na plac szkolny i korzystać z zewnętrznych obiektów sportowych pod opieką
nauczyciela . O wyjściu w czasie zajęć świetlicowych decyduje dyrektor.
4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w
innych salach dydaktycznych. Uczniowie w czasie zajęć zajmują co drugie
miejsce .
5. Przy organizacji żywienia w szkole dodatkowo wprowadzono zasady
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.
6. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne
7. Wydawanie posiłków jest zmianowe.
8. Po każdej grupie przeprowadza się czyszczenie blatów stołów i poręczy
krzeseł.
9. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać
10. Dania wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną.
11. Uczniowie przychodzą na obiad w grupach klasowych. Spożywający posiłek
zajmują co drugie miejsce. Szczegółowy harmonogram spożywania posiłków
dostępny jest w świetlicy .

Biblioteka
1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na
drzwiach biblioteki.
2. Czytelnia będzie użytkowana przez uczniów i nauczycieli przy zachowaniu wszelkich
dostępnych zasad bezpieczeństwa.
3. Uczeń przed wejściem do biblioteki/czytelni myje/dezynfekuje ręce.
4. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce.
5. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania na
minimum 3 dni.
6. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
7. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby.
8. Ogranicza się wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
9. Uczniowie klas 1 – 3 przychodzą do biblioteki z wychowawcą na wcześniej
umówioną godzinę.

Obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów
1. Rodzice / opiekunowie zapoznają sie z procedurami opracowanymi na czas
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID - 19
2. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez
objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu:
a. z osobą chorą na koronawirusa,
b. z osobą będącą w izolacji,
c. z osobą przebywającą na kwarantannie.
3. Rodzice/ opiekunowie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić
czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po
przebytej chorobie rodzic informuje wychowawcę o stanie zdrowia
umożliwiającym kontynuowanie nauki.
4. Rodzice/ opiekunowie zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w
drodze do i ze szkoły. Z chwilą wejścia do placówki, uczeń przebywa w
maseczce do momentu zajęcia ustalonego mu miejsca w sali.
5. Pomiaru temperatury dokonuje się, za zgodą rodziców tylko w uzasadnionych
przypadkach.
6. Rodzice/ opiekunowie dbają o to, by uczniowie nie zabierali do szkoły
niepotrzebnych przedmiotów.

7. Rodzice / opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych
zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na
przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
8. Rodzice / opiekunowie zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania
twarzy podczas kichania czy kasłania.
9. Rodzice/ opiekunowie bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
10. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu
do kontaktu i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.
11. Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka ze
szkoły u którego zaobserwowano niepokojące objawy chorobowe
12. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego
rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma
obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.
Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem
Jeśli u dziecka stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności,
kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. ”jelitówki”):
1. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji
2. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
3. Dziecko bezzwłocznie odizolowuje się w IZOLATORIUM- sala nr 2
4. Pielęgniarka szkolna lub wyznaczona osoba do opieki nad dzieckiem
wykazującym objawy chorobowe bezzwłocznie zabezpiecza się w strój ochronny,
zakłada dziecku maseczkę
i zachowując dystans czeka na przyjazd rodzica
lub opiekuna
5. Rodzic / opiekun bezzwłocznie odbiera dziecko i konsultuje stan zdrowia dziecka
z lekarzem
Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem - COVID19
(duszności, kaszel, gorączkę):
1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
izolacji
– sala nr 2
2. Dyrektor zaleca pracownikowi skontaktowanie się z lekarzem w celu uzyskania
porady.
3. Dyrektor organizuje zastępstwo za pracownika
4. Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem
stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je
alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry.
5. Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt
osoba podejrzana o zakażenie wirusem.

6. We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz
unikać udziału pozostałych pracowników.
10. Łącznicy mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień”.
Nauczyciel przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się
czas wypożyczenia książek.
11. Na terenie biblioteki zachowujemy odpowiedni dystans – minimum 1,5 metra.
12. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczeń.

Wszelkie sytuacje wątpliwe związane z bezpieczeństwem uczniów i pracowników
będą konsultowane z Organem Prowadzącym i Powiatową Stacją SanitarnoEmidemiologiczną w Zawierciu

