PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. Michała Kajki w Grabowie
W SYTUACJI ZAGROŻENIA COVID - 19

Grabowo, 01.09.2020

1.

Cele procedur:

1)

zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich
pobytu w szkole w czasie epidemii

2)

zapewnienie

profesjonalnych

działań

pracowników

szkoły

gwarantujących

poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę;
3)

ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły podczas epidemii;

2.

Zakres procedury:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw uczniów na terenie Szkoły
Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie w czasie panowania epidemii.
3.

Podstawa prawna:


Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.(Dz.U. 2020 poz.
1386)



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)



Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
września 2020r.

4.

Osoby podlegające procedurze:

Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi i administracji i uczniów Szkoły
Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie.
Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest
przedmiotem procedury:
1) Dyrektor – zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza budynkiem
szkoły; kontroluje obiekty należące do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; odpowiada za jakość pracy
pracowników, za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
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2) Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w szkole oraz do
rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę,
wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę
o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji
nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i
wewnętrznego.
3) Inni pracownicy szkoły – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z
powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą szkoły; pomagają
nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są
zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury
zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w SP w Grabowie; w tym zakresie powinni także
współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami
szkoły.
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WYKAZ PROCEDUR:
X

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W SP W GRABOWIE
W CZASIE EPIDEMII

X

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W CZASIE
EPIDEMII ORAZ WEJŚCIA NA TEREN PLACÓWKI

X

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO JEST
ZAKAŻONE WIRUSEM COVID-19

X

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE NAUCZYCIEL
JEST ZAKAŻONY WIRUSEM COVID-19

X

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POSIŁKÓW

X

PROCEDURA PEŁNIENIA DYŻURÓW W OKRESIE PANDEMII COVID 19
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PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
W SP W GRABOWIE W CZASIE EPIDEMII
W związku z sytuacją epidemiczną wprowadzono dodatkowe procedury bezpieczeństwa na
terenie placówki. Procedury obowiązują od 01 września 2020 do czasu odwołania.
1. W grupie przedszkolnej może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt (grupy
przedszkolne) 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16m2; w przypadku
większej liczby dzieci powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko
powinna wynosić co najmniej 2m2
3. Jedna grupa dzieci w edukacji przedszkolnej oraz edukacji wczesnoszkolnej
przebywa w wyznaczonej i stałej sali pod opieką, w miarę możliwości, tego
samego nauczyciela.
4. W salach, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Sprzęty sportowe wykorzystane
do zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
5. Na terenie placówki występuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów
z wyjątkiem podręczników i przyborów szkolnych potrzebnych do zajęć
6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę.
7. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą
poszczególnych grup dzieci.
8. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni podmiotu wynoszący minimum 1.5m.
9.

Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

10. W szkole obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, w sytuacji konieczności
należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz do minimum z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności.
11. Rodzice/ opiekunowie w momencie przyprowadzenia dziecka do szkoły wyrażają
zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych oraz podpisują oświadczenie, że są
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świadomi, iż do placówki nie przyprowadza się dzieci z objawami zachorowania i
stykających się z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie.
12. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy
zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie
podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny
rekreacyjne.
13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę
możliwości po każdych zajęciach.
14. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe.
17. W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw zaleca się korzystanie z niego
przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub
dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
18. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być
regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma
takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
19. Bezwzględnie wszystkie osoby wchodzące do placówki powinny dezynfekować
dłonie przy wejściu oraz stosować się do ogólnych przepisów dotyczących
zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii.
20. Uczniowie SP w Grabowie wchodząc na teren budynku mają obowiązek
dezynfekcji rąk.
21. Personel przebywający w SP w Grabowie powinien regularnie myć ręce wodą
z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie przed jedzeniem, po powrocie
ze świeżego powietrza oraz przy wyjściu z toalety.
22. Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, szczególnie utrzymanie
czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych:
6

poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury , włączników, itp.
23. Pomieszczenia dezynfekowane są po opuszczeniu ich przez dzieci i młodzież.
Toalety dezynfekowane są na bieżąco, nie rzadziej niż co 2 godziny.
24. Należy wywietrzyć pomieszczenie po przeprowadzeniu dezynfekcji tak, aby dzieci
i młodzież nie były narażone na wdychanie oparów.
25. Podczas pobytu w szkole dzieci, młodzież oraz personel nie muszą nosić
maseczek, jednak powinni je posiadać i założyć w razie konieczności.
26. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk.
27. W szkole obowiązuje zakaz korzystania ze źródełka wody pitnej. Dzieci i
młodzież powinni być zaopatrzeni przez rodziców w wodę i napoje.
28. Numery telefonu do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych oraz rodziców znajdują się w sekretariacie
szkoły oraz na drzwiach szkoły.
29. Na terenie placówki prowadzony jest rejestr dezynfekcji.
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PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W CZASIE
EPIDEMII ORAZ WEJŚCIA NA TEREN PLACÓWKI
Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i
odbierania ze SP w Grabowie oraz określenia odpowiedzialności Rodziców/Opiekunów
prawnych lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami),
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
1. Do budynku szkoły wchodzimy bocznym wejściem przy szatni.
2. Rodzic/ opiekun doprowadza dziecko do drzwi placówki (budynek główny), dalej
dziecko wchodzi już samo. Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziału
przedszkolnego (budynek drugi szkoły) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły (zadaszona część przed wejściem), zachowując zasady:


1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,



dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,



dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,



opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli

3. Dzieci, młodzież i dorośli po wejściu do szkoły myją i dezynfekują (młodzież) ręce.
Następnie dzieci i młodzież udają się do szatni, należy pamiętać o zachowaniu
odpowiedniej odległości od innych osób przebywających w szatni.
4. Dzieci i młodzież udają się bezpośrednio do wskazanych pomieszczeń, w których
będą odbywać się zajęcia z zachowaniem dystansu min. 1,5m.
5. Dzieci i młodzież do szkoły przyprowadzane i odbierane są przez osoby zdrowe.
6. W szatni jednocześnie może przebywać kilka osób z zachowaniem bezpiecznej
odległości (1,5 m).
7. Nauczyciel podczas kontaktu z rodzicami ma nałożoną maskę ochronną. Zaleca się
ograniczenie kontaktów osobistych rodzica z nauczycielem, na rzecz kontaktów za
pomocą urządzeń elektronicznych.
8. Kontakt ze szkołą odbywa się drogą mailową zsgrabowo@poczta.fm lub telefoniczną
(87 6156635). W uzasadnionych przypadkach rodzic może wejść na teren placówki po
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uprzednim umówieniu spotkania. Umówiony rodzic/opiekun wchodzi na teren szkoły
przez łącznik zachowując zasady bezpieczeństwa: użycie maski, dezynfekcja rąk.
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PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO JEST
ZAKAŻONE WIRUSEM COVID-19
1. W momencie wystąpienia objawów typowych dla zakażenia wirusem COVID-19,
nauczyciel bezzwłocznie odseparowuje dziecko od rówieśników.
2. Pomieszczenie izolacyjne znajduje się w gabinecie lekarskim SP w Grabowie.
3. Izolatka wyposażona jest w środki do dezynfekcji oraz indywidualne środki ochrony
osobistej.
4. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania
dziecka z placówki. Nr telefonów do rodziców/opiekunów znajdują się w sekretariacie
szkoły.
5. Personel szkoły jest zobowiązany do umycia mebli i zabawek środkami
antybakteryjnymi, oraz do zapisania wykonanej czynności w rejestrze dezynfekcji,
6. W momencie wystąpienia choroby w domu,

rodzice/opiekunowie prawni

zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania dyrektora SP w Grabowie
o wystąpieniu choroby zakaźnej u dziecka.
7. Dyrektor powiadamia Państwową Inspekcję Sanitarną o wystąpieniu choroby w
placówce.
8. Dyrektor SP w Grabowie przekazuje pracownikom szkoły wszelkie zalecenia
otrzymane z Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz nadzoruje ich wykonanie.
9. Dyrektor jest zobowiązany do poinformowania wszystkich rodziców/opiekunów
prawnych pozostałych dzieci o wystąpieniu w placówce choroby zakaźnej,
10. Rodzice/opiekunowie

prawni

przekazują

dyrektorowi

placówki

zaświadczenie o zakończeniu leczenia dziecka (z choroby zakaźnej).
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pisemne

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE NAUCZYCIEL
JEST ZAKAŻONY WIRUSEM COVID -19
1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się ze stacją
sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu
zdrowia zadzwonić pod numer 999, 112 i poinformować o możliwości zakażenia
koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia objawów typowych dla wirusa COVID-19, bądź
pogorszenia stanu zdrowia podczas wykonywania obowiązków, bezzwłocznie należy
odseparować się od dzieci oraz pozostałych pracowników, nałożyć maskę i rękawice
ochronne oraz powiadomić dyrektora placówki i powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną oraz stosować się do wydanych instrukcji i poleceń.
4. W przypadku zbiorowego zachorowania nauczycieli, dyrektor za zgodą organu
prowadzącego, zamyka placówkę do czasu całkowitego wyzdrowienia personelu.
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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POSIŁKÓW
Dzieci przebywające w szkole spożywają produkty przygotowane przez rodziców:
1. Dzieci spożywają posiłki w salach, w których przebywają.
2. Przed spożyciem posiłku dzieci i nauczyciele dokładnie myją ręce.
3. Przed każdym posiłkiem blaty stolików są dezynfekowane.
4. Dzieci i młodzież spożywająca posiłki w stołówce szkolnej zachowują zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego: zachowują dystans społeczny,
w miarę możliwości siadają w grupach obejmujących uczniów tej samej klasy.
5. Personel zachowuje dystansu min. 1,5m, a jeśli to niemożliwe stosuje środki ochrony
osobistej, płyny dezynfekujące.
6.

Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, sztućców
oraz czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
8. W miarę możliwości należy rozważyć zmianowe wydawanie posiłków lub w przypadku
otrzymywania posiłków w naczyniach jednorazowych spożywanie ich w klasach.
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