Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu
od 1 września 2020r.
I.
•

•

•

•

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1386),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U z 2020 r. poz. 1394)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz. 1389)
Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

II. Cel procedury
Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z nałożeniem na
placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego.

III. Przedmiot procedury
Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:
• zasad pracy dla pracowników,
• zasad organizacji opieki w placówce,
• zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,
• zasad dezynfekcji,
• zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,
• zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie szkoły zakażenia
COVID-19 .

IV. Zakres procedury
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów szkoły, a także
rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.

V.

Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i
ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przedsionka szkoły,
zachowując zasady:
 1 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, dezynfekcja rąk).
4. Na korytarzach szkolnych i częściach wspólnych uczniowie i pracownicy są
zobowiązani do noszenia maseczek.
5. Ogranicza się 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.
6. 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, zapewniając min. 1,5 m odległości od innych
osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły.
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.
9. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie podchodzą do tablicy i nie pracują w grupach.
10. W hali sportowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
11. Wietrzenie gabinetów, części wspólnych (korytarze) odbywa się co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
12. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
13. Klasy IV-VIII mają wszystkie zajęcia lekcyjne ( poza informatyką) w jednym
gabinecie w miarę możliwości w systemie blokowym.
14. W czasie przerw wszyscy uczniowie przebywają w gabinetach lekcyjnych pod opieką
nauczyciela lub korzystają z boiska szkolnego.
15. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego są ograniczone ćwiczenia i gry
kontaktowe i zastąpione innymi.
16. W trakcie nauki muzyki każdy uczeń korzysta z własnego instrumentu.
17. Zajęcia informatyczne w klasach I – III odbywają się w gabinetach lekcyjnych danej
klasy, lekcje informatyki w klasach IV – VIII odbywają się w pracowni
informatycznej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.
18. Podczas reżimu sanitarnego uczniowie nie korzystają z szatni, okrycia wierzchnie i
buty zostawiają w swoich gabinetach. Nie ma obowiązku zmiany obuwia.
19. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się zgodnie z procedurami
bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.
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VI.

Organizacja opieki w świetlicy szkolnej
1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III, których oboje rodziców
pracuje zawodowo (zaświadczenie potwierdzone przez pracodawcę) oraz uczniów
dowożonych autobusem szkolnym.
2. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 1,5 m
na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze świetlicy mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Uczniowie do świetlicy są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji - nie wolno
przyprowadzać dziecka do świetlicy.
7. Wszystkie osoby wchodzące do świetlicy są zobligowane do dezynfekcji rąk płynem.
8. W świetlicy obowiązują uczniów ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
10. Uczeń powinien posiadać własne przybory. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
11. Jeśli uczeń czuje się źle lub obserwuje u siebie objawy chorobowe, natychmiast
informuje o tym nauczyciela.
12. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę (załącznik nr 1) na pomiar temperatury ciała
ucznia, jeżeli istnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów chorobowych.

VII.

Organizacja korzystania z biblioteki
1. Z biblioteki mogą korzystać tylko czytelnicy zdrowi, bez objawów chorobowych.
2. W bibliotece szkolnej mogą przebywać jednocześnie 4 osoby, zachowujące od siebie i
bibliotekarza minimum 1,5 metra.
3. Czytelnik odwiedzający bibliotekę zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk przed
wejściem do pomieszczenia.
4. Bibliotekarz w czasie wizyty czytelników nosi maseczkę oraz rękawiczki, które
dezynfekuje po każdym kontakcie ze zwróconą książką.
5. Zwracane książki z karteczką z imieniem i nazwiskiem wypożyczającego,
przechowywane są przez 72 godziny w kartonie z napisem „Kwarantanna”.
6. W bibliotece nie realizuje się wypożyczeń na zasadzie wolnego dostępu do
księgozbioru i czasopism.
7. Każdy przebywający w bibliotece czytelnik siedzi przy osobnym stoliku, który potem
jest dezynfekowany przez bibliotekarza.
8. Uczniowie mogą korzystać z komputerów, które są dezynfekowane po każdym
użyciu.
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VIII.

Praca personelu
1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły jeśli nie zaobserwowali u siebie objawów
chorobowych mogą rozpocząć pracę. Po wejściu na teren placówki dezynfekują ręce i
udają się na swoje stanowisko pracy.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
4. Pracownik przygotowujący posiłki, powinien być wyposażony, podczas
przygotowywania i podawania posiłków, w fartuch ochronny, rękawiczki, maseczkę
lub przyłbicę. Przed przygotowaniem posiłków myje i dezynfekuje ręce wg instrukcji.
5. Szczegółowe obowiązki pracowników określone zostały w załączniku nr 2, –
pracownicy pedagogiczni, załącznik nr 3 - pracownicy niepedagogiczni.

IX.

Posiłki
1. Posiłki przygotowywane będą w pomieszczeniach kuchennych szkoły.
2. Blaty, stoły, powierzchnie dezynfekuje się przed każdym użyciem w celu
przygotowania posiłku.
3. Podczas wydawania posiłku pracownicy są wyposażeni w fartuch, rękawiczki
jednorazowe, maseczki lub przyłbice.
4. Przed spożyciem posiłku każdy uczeń dezynfekuje ręce.
5. Posiłki wydaje się zmianowo, spożywane są przy stolikach z rówieśnikami z danej
klasy.
6. Po każdej grupie personel kuchenny dezynfekuje blaty stołów i krzesła.
7. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce i wyparzane w temperaturze
minimum 60 stopni Celsjusza.
8. Zestawy sztućców wydawane są wraz z posiłkiem.

X.

Dezynfekcja
1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych
oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
2. Przy wejściu do budynku zamieszczono informację o sposobie użycia środka
dezynfekującego oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby
wchodzące do szkoły.
3. Osoby wchodzące na teren placówki dezynfekują ręce dostępnym przy wejściu
środkiem dezynfekującym.
4. Rodzice/opiekunowie wchodzący w wyjątkowych sytuacjach na teren szkoły
wyposażeni są w maseczkę zakrywającą nos i usta.
5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
6. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
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7.

8.

9.
10.
11.

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażoni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.
Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
Czynności dezynfekujące i porządkowe podlegają monitorowaniu - załącznik nr 4
Dezynfekcja sprzętu odbywa się wg instrukcji - załącznik nr 5

XI.

Przychodzenie i wychodzenie dzieci ze szkoły.
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczniowie pod szkołę są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
3. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do szkoły, mają prawo wejść do przedsionka
szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie 1,5 m od
kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać
wszelkich środków ostrożności.
4. Personel sprzątający dba o to, by uczeń po wejściu do szkoły zdezynfekował ręce,
czuwa nad sprawnym przemieszczeniem się ucznia do sali.
5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka,
pracownik informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z
rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz
prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. Uczeń w tym czasie zostaje
skierowany do izolatorium.

XII.

Przebywanie osób trzecich
1. Na czas obowiązywania procedur związanych z zapewnieniem reżimu sanitarnego
wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki osób postronnych bez
wyraźnej potrzeby.
2. Wszystkie osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zobowiązane są do
zastosowania środków ochrony osobistej.
3. W szkole prowadzi się rejestr osób trzecich.

XIII.

Procedura w przypadku wystąpienia objawów Covid 19 u dziecka
1. Jeżeli stwierdzimy objawy u dziecka mogące świadczyć o Covid 19 (gorączka, kaszel,
duszności, ból brzucha, brak smaku i inne) odsyłamy dziecko do pomieszczenia
izolacji.
2. Opiekę nad dzieckiem przejmuje pielęgniarka lub wytypowany pracownik szkoły.
3. Opiekun musi być ubrany w sprzęt ochrony indywidualnej (fartuch, rękawice,
przyłbica).
4. Opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka oraz zapisuje informacje na
karcie dziecka - załącznik nr 6
5. Powiadamiamy Stację Sanitarno Epidemiologiczną i rodzica.
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6. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania
bezpośrednio z pokoju izolacji.
7. Przed odbiorem podpisuje informacje o stanie zdrowia dziecka.
8. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka i nieodebraniu dziecka przez rodzica
wdrażamy postępowanie w przypadku zagrożenia życia - procedury szkolne.
9. Wzywamy karetkę powiadamiając o podejrzeniu zakażeniem Covid 19, przekazujemy
kartę informacyjną o stanie zdrowia dziecku.
10. Prosimy ratownika o podpisanie przekazania dziecka oraz pisemną informację
o szpitalu, do którego zostało przewiezione.
XIV. Mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
1. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
prowadzącego, będzie mógł częściowo zawiesić stacjonarną pracę szkoły.
2. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego w
zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość
(zdalne).
3. Zawieszenie zajęć będzie zależało od sytuacji epidemicznej na terenie gminy i w szkole.
XV.

Kształcenie zdalne
1. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za
zgodą organu prowadzącego, będzie mógł zawiesić zajęcia stacjonarne na określony
czas i wprowadzić w całej szkole kształcenie na odległość (edukację zdalną).
2. Całkowite zawieszenie zajęć będzie zależało od sytuacji epidemicznej na terenie
gminy i w szkole.

XVI.

Przepisy końcowe
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu
ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

Załączniki:
załącznik nr 1 - Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
załącznik nr 2 - Obowiązki i informacje dla pracowników pedagogicznych
załącznik nr 3 - Obowiązki i informacje dla administracji i obsługi
załącznik nr 4 - Wzór monitoringu codziennych prac porządkowych
załącznik nr 5 - Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni
załącznik nr 6 - Karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka
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