Procedury bezpieczeństwa w Samorządowej Szkole Podstawowej
im. Mari Konopnickiej w Marzeninie związane z zapobieganiem
i przeciwdziałaniem COVID-19
Opieka świetlicowa – oddział przedszkolny
1. Szkoła otwarta jest od 7:00 do 13:00 w reżimie sanitarnym i w tym czasie pełni
funkcję opiekuńczą dla dzieci oddziału przedszkolnego.
2. Przyjmowane są dzieci rodziców pracujących (w pierwszej kolejności dzieci
pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
i przedsiębiorstw produkcyjnych).
3. W sali przebywać może od 6 do 12 dzieci (1 dziecko na 4m2), nauczyciel i pomoc
nauczyciela.
4. Rodzice przyprowadzają dzieci zdrowe i zobowiązują się do codziennego rannego
pomiaru temperatury u swojego dziecka. Temperatura ciała dziecka sprawdzana jest
również przed wejściem do szkoły przez dyżurującego nauczyciela. Rodzic
przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny (niepodawanie ręki na
powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa
przy kichaniu i kasłaniu)
5. Rodzic przekazuje nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka (alergia
pokarmowa).
6. Rodzice zaopatrują swoje dzieci (powyżej 4 roku życia) w indywidualną osłonę nosa
i ust podczas drogi do i z placówki.
7. Rodzice nie wchodzą na teren budynku szkoły . Dzieci odbierane i wydawane są przez
dyżurujących nauczycieli szkoły „przy drzwiach”.
8. Dzieci przebywają w wyznaczonych i stałych salach.
9. Każdy wchodzący do budynku dorosły musi dezynfekować ręce.
10. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom zasady bezpieczeństwa i powód ich wprowadzenia.
Utrwalają zasady prawidłowego mycia rąk i przestrzegania zasad higieny.
11. Dzieci nie korzystają z placu zabaw, nie podlega on codziennej dezynfekcji..
12. Dezynfekowane są sale, sprzęty (krzesła, stoliki, zabawki, poręcze, klamki itp.( kilka
razy dziennie).
13. Obowiązuje zakaz wychodzenia na spacery.
14. Dzieci mają zakaz przynoszenia zabawek z domu, wszystkie pluszaki, dywany
i przedmioty trudne do dezynfekcji zostaną usunięte.
15. Sale w których przebywają dzieci będą często wietrzone.
16. Na terenie placówki zostało wyznaczone miejsce do izolacji osoby u której
stwierdzono objawy chorobowe.
17. Pracownicy szkoły zostali zapoznani z procedurami postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia.
18. W wyznaczonym miejscu znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno
epidemiologicznej, dyrektora i rodziców.
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