PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE
PANDEMII COVID-19
NA TERENIE
Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Marzeninie
obowiązujące od 25 maja 2020 r.
Obowiązują podczas pobytu uczniów klas I-III na zajęciach opiekuńczo –
wychowawczych oraz uczniów korzystających z konsultacji.

I. PODSTAWA PRAWNA:
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020r. dla
szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna
 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.
59),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.
69 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI
 Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki
ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk,
rękawiczki zapewnia również przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami
prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
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 Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres
wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby
COVID-19.
 Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o
procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem
dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie
szkoły.
 Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażone w
zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maski , rękawiczki. Jeśli
dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę,
kaszel, katar, trudności w oddychaniu, wysypka, zanik węchu i smaku, ból gardła, ból
mięśni i inne nietypowe). Zapewnia codzienną dezynfekcję przedmiotów używanych
do zajęć.
 Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie
wyprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, gry, puzzle, książki itp.).
 Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury
dziecka/pracownika dwa razy dziennie lub w razie potrzeby wpisując pomiar do tabeli
– załącznik nr 3.

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
 Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub
środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu i innych pomieszczeń
służących do wykonywania swoich obowiązków.
 Powierzchnie dotykowe w tym biurka,,krzesła, lady i stoły, klamki, włączniki światła,
poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury)
regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie
i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem i środkiem dezynfekującym
 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie
dyrektora placówki.
 Personel obsługi nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się
dziećmi.
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Obowiązki nauczycieli
 Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze i inne w szkole.
 Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi
na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 Organizuje opiekę i zajęcia (konsuktacje) w sposób ograniczający przemieszczanie się
dzieci między salami.
 Często wietrzy pomieszczenie (co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, jeśli
zajdzie taka potrzeba to także w czasie zajęć).
 Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren boiska szkolnego tak, aby grupy nie
mieszały się ze sobą, a dzieci zachowywały odległość 1,5m.
 Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka
okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 W trybie natychmiastowym zgłasza dyrektorowi szkoły przypadek pojawienia się
objawów mogących wskazywać na zarażenie Covid-19 u dziecka
 Powiadamia rodzica o objawach chorobowych dziecka.
 Niezwłocznie informuje dyrektora o pojawieniu się u siebie objawów zakażenia,
kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na korona wirusa bądź
o przebywaniu w miejscu występowania wirusa. Pracownik pozostaje w domu po
uprzednim telefonicznym poinformowaniu dyrektora szkoły.

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
 Rodzice/opiekunowie prawni, którzy decydują się na posłanie dziecka do szkoły są
zobowiązani do zapoznania się z Procedurami Bezpieczeństwa w okresie pandemii
covid-19 na terenie Szkoły.
 Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych min. 2 dni
robocze przed skorzystaniem z opieki w szkole do godziny 12.00 (telefonicznie)
 Dostarczają niezwłocznie do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie
rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 (do pobrania
ze strony szkoły ) – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan
oświadczenia i deklaracji przesyłają mailem na adres :ssp-marzenin@wrzesnia.pl
 Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do
szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany
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jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan
zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 Przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu,
wysypki, utraty węchu i smaku, biegunki, duszności, alergii ze stwierdzoną astmą
oskrzelową, bólu mięśni, bólu gardła, podwyższonej temperatury ciała i innych
nietypowych objawów.
 Tylko jeden rodzic/opiekun prawny przyprowadza/odbiera dziecko do szkoły.
 W budynku szkoły obowiązuje całkowity zakaz przebywania rodziców/opiekunów
prawnych.
 Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi
przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły. Wejście dziecka do
placówki sygnalizuje nauczycielowi pełniącemu dyżur przy wejściu.. Te same
obostrzenia dotyczą odbioru dziecka ze szkoły. Rodzic lub opiekun prawny
przyprowadzając i odbierając dziecko do/z placówki jest zobowiązany do zachowania
dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich
rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 Wyraża zgodę na piśmie na kontrolny pomiar temperatury ciała przez wyznaczonego
przez dyrektora pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru.
Przyjmuje do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować
temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie, min.:



przy wejściu i wyjściu ucznia z placówki,
w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 Przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby
u dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości
powyżej 37,5 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu
przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów
chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan
zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.
 Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w maseczkę
ponieważ w czasie przemieszczania się w szkole dziecko ma obowiązek noszenia
maseczki np. przejście do stałej sali, wyjście do toalety, wyjście na boisko szkolne.
Natomiast podczas przebywania dzieci w stałej sali nie obowiązuje nakaz noszenia
maseczek oczywiście pod warunkiem zachowania minimalnej odległości od drugiego
dziecka czy nauczyciela.
 Zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w
placówce – maksymalnie 30 min. od zawiadomienia telefonicznego.
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 Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych
niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki – zwłaszcza telefonu
komórkowego.
 Zobowiązuje się zaopatrzyć dziecko w jedzenie, picie, chusteczki higieniczne,
potrzebne rzeczy np. kredki, papier kolorowy, krepa, nożyczki, klej.
 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.
 Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.
 Każdy rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do podania aktualnego numeru
telefonu i odbierania telefonów od dyrektora i nauczycieli sprawujących opiekę nad
dzieckiem.

V. OBOWIĄZKI UCZNIA
 Uczniowie w czasie pobytu w szkole ściśle przestrzegają zasad higieny i
bezpieczeństwa, przedstawionych im przez nauczyciela i obowiązujących na terenie
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie.
 Zachowują odstęp od drugiej osoby min. 1,5 m.
 Zakładają maseczkę podczas przemieszczania się na terenie szkoły np. przejścia do
stałej sali, wyjścia do toalety czy wyjścia na boisko.
 Sygnalizują nauczycielowi każde złe samopoczucie i jego objawy.
 Przynoszą ze sobą jedzenie, picie , chusteczki higieniczne.
 Przynoszą ze sobą tylko niezbędne przedmioty – np. kredki, papier kolorowy, krepa,
nożyczki, klej, zeszyty, itp.
 Nie przynoszą zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów – zwłaszcza telefonu
komórkowego.
 Nie wymieniają się przyborami szkolnymi, jedzeniem ani żadnymi rzeczami z
kolegami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
5

6

