§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Procedura bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie określa
zasady bezpiecznego funkcjonowania i dotyczy wszystkich pracowników szkoły oraz
rodziców/prawnych opiekunów i uczniów.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
COVID-19 w okresie funkcjonowania szkoły obowiązuje specjalna procedura:


za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole
odpowiada dyrektor szkoły;



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

3. Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi w taki sposób, aby:


zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zakażenia się;



ustalić działania, które zminimalizują zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub
chorobą COVID-19.

4. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować
ryzyka związanego z zakażeniem.
§2
OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY
1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w szkole do wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego.
2. Dyrektor szkoły współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania
wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej,
Ministra Zdrowia.
3. Organizuje pracę pracowników szkoły w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania
dziecka lub pracownika.
5. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny.
6. Zapewnia środki ochrony dla pracowników.
7. Zobowiązuje pracowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

8. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły znajdował się dozownik z płynem do
dezynfekcji rąk oraz stosowna instrukcja.
9. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.
§3
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z procedurą oraz jest zobowiązany
do jej stosowania.
2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku
podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej
z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu
i zawiadamia o tym fakcie dyrektora.
3. Do szkoły pracownicy przedszkola i szkoły wchodzą i wychodzą tylko wejściami dla
nich przeznaczonymi (wejście do szkoły, wejście do przedszkola)
4. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły i w trakcie pracy często
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
5. Pracownicy zachowują między sobą bezpieczną odległość - min. 1,5 m.
6. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
 wyjaśnianie uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały
wprowadzone;
 instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia rąk;
 zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety;
 wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na 45 minut;
 kontaktowanie się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami;
 pozostawanie do dyspozycji dyrektora w godzinach pracy szkoły.
7. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich
obowiązków należy w szczególności:
 usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie
dezynfekować;
 bieżąca dezynfekcja toalet po każdym użyciu;
 wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych np. poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików, oparć i siedzisk
krzeseł;
 odizolowanie ucznia do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia
zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
§4
OBOWIĄZKI RODZICÓW
Do obowiązków rodziców należy w szczególności:
 zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa;
 nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji;
 przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów
chorobowych;
 regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa
i ust;
 zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania;
 informowanie nauczyciela o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
 niezwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły,
jeżeli zaistnieje taka konieczność;
 instruowanie dzieci o zakazie przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów, które
nie będą wykorzystane podczas zajęć.
§5
PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:


opiekun z dzieckiem/dziećmi,



dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,



dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,



opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

2.

W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

3.

Szkoła posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu .

4.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

5.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.

6.

Należy wietrzyć sale, korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.

7.

Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

8.

Uczniowie powinni korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

9.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

10.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych do tego wyznaczonych. Do
regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, dotyczące
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są
rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp pod nadzorem opiekuna.
Pomieszczenia świetlicowe należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę
w trakcie przebywania dzieci), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków
oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

11.

Wszyscy pracownicy niepedagogiczni powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.

12.

Ustala się zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole
z uwzględnieniem zasad dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych.

13.

Odrębne procedury zawierają zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej
pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach.

14.

Pielęgniarka szkolna ma za zadanie ustalić i upowszechnić zasady korzystania
z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania
określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia
i Narodowego Funduszu Zdrowia.
§6
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono numery telefonów do:
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Św.
- Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Radomska 70
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,
Klinika Chorób Zakaźnych, ul. Radiowa 7,
Oddział zakaźny Dziecięcy, ul. Grunwaldzka 25
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły obowiązkowo
zakładają maseczki zakrywające usta i nos, dezynfekują dłonie lub zakładają
rękawiczki ochronne oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
3. Uczniowie po przyjściu do szkoły myją ręce wodą z mydłem, szczególnie przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów
komunikacyjnych,

dezynfekcji

powierzchni

dotykowych

(poręczy,

klamek,

powierzchni płaskich, blatów w salach, klawiatur, włączników)
5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka
do dezynfekcji.

6. W widocznym miejscu w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
7. Na bieżąco urządzenia sanitarno-higieniczne są dezynfekowane lub czyszczone
z użyciem detergentu.
8. Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe wyrzucamy do odpowiedniego pojemnika.
§7
GASTRONOMIA
1. Priorytet przy organizacji żywienia w szkole to utrzymanie wysokiej higieny pracy,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
2. Posiłki dostarczone przez firmę cateringową przywożone w pojemnikach zbiorczych,
następnie rozkładane i podawane przez osoby do tego wyznaczone z wykorzystaniem
talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły.
3. Posiłki wydawane są w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających
prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
4. Ze względu na brak innych możliwości organizacyjnych do spożywania posiłków
wykorzystane będą sale lekcyjne, z zachowaniem podstawowych zasad bezpiecznego ,
higienicznego spożywania.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C i wyparzane.
§8
ZASADY POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU PODEJRZENIA KORONAWIRUSEM
Przez przypadek wystąpienia zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19 rozumiemy
informację na ten temat, przekazaną któremukolwiek pracownikowi szkoły ustnie,
telefonicznie albo pisemnie (drogą elektroniczną lub tradycyjną), która następnie zostanie
potwierdzona przez dyrektora szkoły.


W przypadku podejrzenia, że uczeń, bądź nauczyciel, czy inny pracownik szkoły
może być zakażony koronawirusem, osoba, która uzyskała taką informację, powinna

odizolować ucznia, bądź pracownika szkoły od innych osób i zaprowadzić do
pomieszczenia wyznaczonego do tego celu.


Osoba podejmująca interwencję, powinna niezwłocznie poinformować o tym fakcie
dyrektora szkoły.



Nauczyciel/pedagog

szkolny,

rodziców/prawnych

opiekunów

bądź

dyrektor

ucznia

przy

szkoły

niezwłocznie

jednoczesnym

wzywa

powiadomieniu

stosownych służb: sanitarno – epidemiologicznych lub w przypadku nasilonych
objawów ma obowiązek skontaktować się z numerem alarmowym 112.


W przypadku niepojawienia się rodziców/prawnych opiekunów, pracownicy szkoły
zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydanych przez stację sanitarno –
epidemiologiczną lub dyspozytora numeru alarmowego.



Obszar, w którym poruszał się bądź przebywał pracownik szkoły, czy

uczeń

podejrzany o zakażenie koronawirusem, należy poddać gruntownej dezynfekcji.


Zawiadomić rodziców/prawnych opiekunów wszystkich uczniów o konieczności
odebrania dzieci ze szkoły.



Powiadomić wszystkich pracowników szkoły o wystąpieniu zagrożenia.



Powiadomić przedstawiciela organu prowadzącego szkołę.



Dalsze działania leżą w kompetencji właściwych placówek oddelegowanych
do reagowania w sytuacji zakażenia koronawirusem.



Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek.



W sytuacji potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem na terenie szkoły
należy podjąć działania zmierzające do natychmiastowego zawieszenia zajęć
opiekuńczo- wychowawczych i zamknięcia placówki.
§9
POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ

1.

Zużyte maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony własnej, w celu minimalizacji
ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy wyrzucać do worka na
odpady zmieszane a następnie do pojemnika zbiorczego.

2.

Inne odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników zgodnie
z obowiązującą procedurą.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Procedura bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie w okresie
epidemiologicznym związanym z COVID -19 obowiązuje do odwołania.

2.

Wszelkie zmiany w procedurze mogą być wprowadzone w trybie, w jakim zostały
wprowadzone.

Bożena Wijata – Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wymysłowie

