WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W
PRZYSUSZE
W OKRESIE PANDEMII COVID- 19.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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§1
Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie
pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Przysusze oraz rodziców / opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do
placówki.
Celem procedur jest zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania
uczniów w szkole, w tym ochrona ich zdrowia, poprzez zminimalizowanie zagrożeń
zakażenia koronawirusem.
Procedury zawierają zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów
w szkole, sposób monitorowania i zakres zadań w sytuacji wystąpienia wirusa COVID-19
na terenie placówki.
Do przestrzegania procedur zobowiązane są wszystkie osoby wymienione
w procedurach:
a) dyrekcja,
b) nauczyciele,
c) pracownicy administracji i obsługi,
d) uczniowie
e) rodzice / opiekunowie prawni.
§2
ZASADY ORGANIZACJI PRACY

1.

2.

2.
3.
4.

5.

Zasady organizacji pracy placówki są ustalane przez Dyrektora w porozumieniu
z organem prowadzącym.
Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące
w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii
koronawirusa i choroby COVID-19.
Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków
do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
W
przypadku
podejrzenia
zakażenia
koronawirusem
lub
choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie
dyrektora placówki.
Szkoła zapewnia środki higieniczne do dezynfekcji rąk.

6. Szkoła zapewnia sprzęt i środki oraz razem z dyrektorem monitoruje prace porządkowe,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i pomieszczeniach do spożywania posiłków.
7. Przy wejściu do szkoły (wejście główne oraz wejście do szatni szkolnej) umieszczony jest
płyn do dezynfekcji rąk dla wszystkich wchodzących na teren szkoły,
a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydło oraz instrukcje z zasadami
prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci oraz instrukcje zdejmowania rękawiczek
jednorazowych.
8. Bezwzględnie przy każdym wejściu / wyjściu z placówki w trakcie pracy należy odkażać
ręce płynem do dezynfekcji rąk i myć ręce zgodnie z instrukcją (umieszczoną
w widocznych miejscach w placówce).
9. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce, a także zachowują dystans
społeczny między sobą wynoszący przynajmniej 1,5 m.
10. Na terenie szkoły jest wyznaczone i odpowiednio wyposażone pomieszczenie do izolacji
w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (gabinet
pielęgniarki szkolnej).
11. W miarę możliwości zostaje ograniczone przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
Należy zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych
kontaktach z takimi osobami, np. z dostawcami żywności, środków higienicznych, itp.
12. Rodzice uczniów w trakcie przebywania na terenie placówki mają obowiązek zakrywania
ust i nosa oraz nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
13. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć i zdezynfekować.
14. Sale, w których odbywają się zajęcia należy wietrzyć co najmniej po każdej godzinie
lekcyjnej.
ZASADY ORGANIZACJI PRACY NAUCZYCIELA
§3
1. Pracownicy pedagogiczni pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
2. Nauczyciele wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały
wprowadzone. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji
dla uczniów (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce). Zwracają uwagę,
aby uczeń często i regularnie mył ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu
z toalety.
3. Nauczyciele w miarę możliwości powinni dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie
przyborów i podręczników oraz nie przekazywali sobie przyniesionych przez siebie
posiłków.
4. Nauczyciele unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
5. Nauczyciele, posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami.
Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania telefonu lub
natychmiastowego oddzwonienia.
6. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.

§4
OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu
sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole.
2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia ucznia, które
są istotne.
3. Do szkoły mogą przychodzić tylko zdrowi uczniowie, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
4. Nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji, uczeń przychodzi bez objawów chorobowych.
5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania ucznia
do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
6. Rodzice zapewniają uczniowi indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
7. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.
8. Uczniowie mogą przynieść swój posiłek.
9. Regularnie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania
oczu, nosa i ust.
10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.
11. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły.
12. Na teren szkoły rodzice/opiekunowie (nie wykazujący objawów infekcji) mogą wchodzić tylko
w sytuacjach przewidzianych procedurą.

§5
PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
1. Przyjście ucznia do szkoły:

a) Przy wejściu do szatni szkolnej uczeń ma obowiązek skorzystać z płynu dezynfekującego ręce.
b) Uczeń ma obowiązek zabierania do szkoły własnego zestawu podręczników i przyborów.
W szkole nie będzie ich mógł pożyczyć od innych.
c) Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców, za wyjątkiem dzieci oddziału przedszkolnego,
tzw. „zerówki” oraz uczniów klasy pierwszej (w pierwszym tygodniu nauki).
d) Dziecko po zajęciach odbiera tylko jeden opiekun.

2. Organizacja zajęć lekcyjnych

a) Zajęcia poszczególnych klas odbywają się w wyznaczonych salach.
b) Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w miejscach wyznaczonych dla
danej klasy.
c) Podczas realizacji zajęć w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować
dystansu ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe.
d) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych wyznaczonych salach
dydaktycznych.
3. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej
a) Uczniowie korzystają z posiłków w stołówce szkolnej zgodnie z harmonogramem.
b) Uczniowie spożywają posiłki przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

§6

PROCEDURY NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONOWIRUSEM
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem:
a) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji (lub w inny
sposób zachowując zasady bezpieczeństwa).
b) wyznaczony przez dyrektora pracownik bezzwłocznie odizolowuje do tzw.
IZOLATORIUM,
c) bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę
i rękawiczki,
d) pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości,
e) w razie potrzeby, Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do
działań zabezpiecza się w środki ochronne.
f) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną w razie złego stanu
dziecka, dzwoni na 999 lub 112.
g) Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, wypełnia
kartę informacyjną, sporządza listę osób przebywających w kontakcie z osobą
podejrzaną o zakażenie koronawirusem, które powinny stosować się do zaleceń
wytycznych GIS.
2. Pracownik
a) Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
b) W przypadku niepokojących objawów, pozostaje w domu. Następnie kontaktuje się
telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną tel. 609788858, 48 675 23 37,
48 675 24 22, 798 875 743, 798 949 391, oddziałem zakaźnym tel. 48 361 52 20
(Radom), a w razie pogorszenia stanu zdrowia numer alarmowy 999 lub 112.
Należy przy tym poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
c) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem w czasie
pełnienia obowiązków służbowych:
 zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego
pomieszczenia,
 dyrektor wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci,
 kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się
w przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki.
 dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują
dalsze kroki bezpieczeństwa.
d) Obszar, w którym poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia, należy poddać
sprzątaniu i dezynfekcji.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedury obowiązują do odwołania.

