Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19
na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 w Katowicach

Podstawa prawna:





Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w
zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

I.

CEL PROCEDURY
Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz
uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się
koronowirusa (COVID-19) w szkole oraz określenie zadań nauczycieli, rodziców i
uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

II.

ZAKRES PROCEDURY
Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu
rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie szkoły.

III.

PROCEDURY OGÓLNE

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów
infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze
względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym zarażeniem koronawirusem lub
chorobą COVID-19.
2. Osoba, która nie jest pracownikiem szkoły, wchodząc na teren szkoły zobowiązana
jest do zakrywania ust i nosa oraz zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek
ochronnych.
3. Pracownicy szkoły oraz uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek na
terenie szkoły.
4. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest regularnie myć
i
dezynfekować ręce.
5. Zajęcia lekcyjne poszczególnych klas organizowane są w miarę możliwości
w
jednej sali.

6. Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane
są minimum raz dziennie.
7. Sale lekcyjne wyposażone są w płyn dezynfekujący.
8. Sale lekcyjne, salę gimnastyczną należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę,
podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych.
9. Zgodnie z komunikatem dyrektora szkoły uczniowie wchodzą na teren szkoły
oznaczonymi wejściami i korzystają z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych
oraz przestrzeni wyznaczonych dla poszczególnych klas
IV.

NAUCZYCIELE
1. Wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej
uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia
COVID-19..
2. Dbają, aby uczniowie, w miarę możliwości, zachowywali dystans społeczny
między sobą oraz nauczycielem.
3. Mogą wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie
z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami,
proponując zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego.
4. Przestrzegają zasad korzystania z placu zabaw/boiska szkolnego, innych
pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego
dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.
5. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach.
6. Jeśli nauczyciel lub członek jego rodziny zostaje objęty kwarantanną powiadamia
on o tym dyrektora szkoły i pozostaje w domu.
7. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym
fakcie dyrektora szkoły.
8. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

V.

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami
bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr
56 w Katowicach.
2. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka
do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z
podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.
3. Do szkoły wchodzi tylko 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
4. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły
są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do
pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców.

5. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzając lub odbierając dziecko ze szkoły,
przebywają tylko w wyznaczonym dla nich miejscu z wyjątkiem rodziców klasy I
oraz odbierających dzieci ze świetlicy.
6. Zaleca się zdalne formy komunikacji rodziców ze szkołą m.in. mailing, telefon itp.
7. Rodzice/opiekunowie prawni przestrzegają wytycznych dotyczących nie
przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do
szkoły.
8. 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.
9. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.
10. Zapewniają dziecku wodę do picia.
11. Rodzice/opiekunowie prawni są obowiązani do zakrywania ust i nosa na terenie
szkoły.
12. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do jak najszybszego odebrania
dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zarażeniem koronawirusem lub
chorobą COVID-19.
VI.

UCZNIOWIE
1. Uczeń przychodzi do szkoły z własnymi przyborami i podręcznikami.
2. Uczeń udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem zajęć.
3. Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce.
Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.
4. W sali lekcyjnej uczeń w miarę możliwości, pozostaje w bezpiecznej odległości od
innych uczniów oraz nauczyciela.
5. Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.
6. Uczeń zobowiązany jest do częstego mycia rąk wodą z mydłem szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza.
7. Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie
przychodzi do szkoły na zajęcia.
8. Uczniowie nie gromadzą się w grupach na terenie szkoły oraz przed szkołą.

VII.

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Jeżeli jest to możliwe zajęcia wychowania fizycznego organizowane są na

powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
2. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
są regularnie czyszczone i dezynfekowane.

VIII. STOŁÓWKA SZKOLNA
1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co
najmniej 1,5 m.
3. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas
pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic
ochronnych, fartuchów.
4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów
przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości
ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
a) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,
b) w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej
samej grupy/klasy.
c) w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z pkt 1
i 2 dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych.
6. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do
przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest
posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
7. Po każdym posiłku blaty, stoły i krzesła są dezynfekowane przez personel.
8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
9. Obsługa wydaje każdemu korzystającemu ze stołówki szkolnej sztućce wraz
z
posiłkiem.
IX.
1.
2.
3.

X.

SZATNIA SZKOLNA
Szatnię dla klasy 1 stanowią szafki na korytarzu szkolnym przy salach lekcyjnych.
Uczniowie klas II i III korzystają z szatni szkolnej w pomieszczeniach
suterenowych szkoły.
Dla uczniów klas IV – VIII szatnię stanowi przypisana sala lekcyjna, w której nie
odbywają się zajęcia lekcyjne.
ŚWIETLICA
1. W świetlicy obowiązują wprowadzone w szkole procedury dotyczące ochrony
pracowników i uczniów w czasie stanu epidemii COVID-19. Szkoła prowadzi
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby
w
innych salach dydaktycznych, w czasie zadeklarowanym przez rodziców.

2.

We wniosku należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar
temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
3. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają
rodzice/prawni opiekunowie.
4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (hol
szkoły) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od
kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk).
5. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze
szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły
oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
6. Uczeń do szkoły może wnieść własne przybory, które mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się
przyborami szkolnymi.
7. W sali, w której będzie przebywała grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie zdezynfekować.
8. Wietrzenie sali odbywać się będzie raz na godzinę, a w razie potrzeby także
w
czasie zajęć.
9. Uczniowie będą mogli korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
10. Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki.

XI.

BIBLIOTEKA
Obowiązki czytelników:
1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy
szkoły.
2. Przed wejściem do biblioteki należy umyć lub zdezynfekować ręce.
3. Na terenie biblioteki zachowujemy odpowiedni dystans.
4. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce.
5. W pomieszczeniach biblioteki może przebywać maksymalnie 8 osób.
6. Ogranicza się wolny dostęp do półek. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
Samodzielny wybór książek możliwy jest w bibliotece liceum tylko
w
rękawiczkach.
7. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą
w
szkole. Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi
„klasową listę zamówień”.
8. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają
odizolowane na 2 dni.
Obowiązki nauczycieli bibliotekarzy:

1.

2.
3.
4.

Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki
zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic
ochronnych.
Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu,
odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2 dniowej kwarantannie.
W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki, nauczyciel
bibliotekarz wietrzy pomieszczenia biblioteki i przeciera powierzchnie płaskie.
Po zamknięciu biblioteki pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez
szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniach biblioteki i zapleczu.

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE ZLOKALIZOWANEJ
W STREFIE ŻÓŁTEJ I CZERWONEJ.

1. Szkoła znajdująca się w strefach czerwonej i żółtej zagrożenia epidemicznego
przestrzega podstawowe zasady określone w ogólnych wytycznych MZ, GIS
i
MEN.
2. Dyrektor szkoła ogranicza do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich
na terenie szkoły.
3. Dla osób z zewnątrz prowadzony jest rejestr, w którym odnotowuje się dane osoby
oraz poddaje się ją pomiarowi temperatury.
4. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach
wspólnych szkoły lub w przypadku niemożności zachowania właściwego dystansu
wprowadza się obowiązek stosowania osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
5. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w
przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój
nauczycielski, korytarz);
6. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
7. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy
poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze
wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na
ten czas.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM
KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, stan podgorączkowy (temperatura od 37,2 nie wyższa
niż 38°C), gorączkę (temperatura ciała 38°C oraz wyższa) zostaje bezzwłocznie
odizolowane przez pracownika szkoły wyposażonego w przyłbicę lub maskę i
rękawiczki do wyznaczonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki.
2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora o zaistniałej sytuacji.
3. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który pozostaje z dzieckiem w izolatce,
utrzymując min. 2 m odległości.
4. Dyrektor, wicedyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie
zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
5. Pracownik, który ma objawy zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
(duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi oraz kontaktuje się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę
medyczną.
6. Obszar, w którym się poruszał należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu
zgodnie z zalecanymi procedurami.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły Dyrektor
bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i stosuje się do zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
8. Procedury bezpieczeństwa mogą ulec zmianom na skutek dostosowania się do
bieżących wytycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister
Edukacji Narodowej.

