Procedura bezpieczeństwa w związku z koniecznością
stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego
ze stanem epidemicznym w kraju
w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie
obowiązująca od dnia 1 września 2020r.
§1
Ogólne zasady organizacji pracy
1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt
telefoniczny lub mailowy.
2. Kontakt bezpośredni z nauczycielem, dyrektorem, wicedyrektorem, innym pracownikiem
szkoły jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
3. Środkiem do szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia jest telefon. Rodzice
zobowiązani są do podania co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery telefonów),
aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
4. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego
obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
5. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz należy zachować
dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 zakrycie nosa i ust,
 obowiązkowa dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe,
 ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
6. Do szkoły mogą wchodzić osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.
7. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
8. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.
9. W szkole istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak
i nauczycieli od momentu wejścia do szkoły do momentu wejścia do sali lekcyjnej.
10. W szkole znajduje się wyznaczone miejsce, do którego należy wrzucić zużyte
jednorazowe rękawiczki lub maseczki.
11. Udostępnia się uczniom co drugi boks w szatni, jeżeli jest taka możliwość lub wprowadza
różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły. Przy wejściu do szatni znajduje się
środek do dezynfekcji rąk.

§2

Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych
1. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
2. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
3. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.
4. Sale, w których odbywają się zajęcia wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
5. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które
nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego
są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.
6. Powyższe zasady obowiązują również podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych.
§4
Nauczyciele
1. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady
bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
2. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę;
podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy
otwartych oknach.
3. Wszystkie prace uczniów podlegają 48-godzinnej kwarantannie z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
4. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie
po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na
świeżym powietrzu.
5. W razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia nauczyciel, za zgodą rodzica, może
zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
§5
Rodzice
1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych..
2. Nie można posłać ucznia do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji.
3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie
trwania epidemii COVID-19.

4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu
zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
6. Opiekunowie odprowadzają dzieci do wyznaczonego wejścia.
7. Opiekunowie wyposażają dziecko w środki higieny osobistej i ochronne (chusteczki
higieniczne, chusteczki nawilżane, maseczki/ przyłbice, rękawice i inne według uznania).
§7
Uczeń w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest
dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu
dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub
opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie
możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje
dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia
w danym dniu.
3. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wyznaczonymi wejściami z zachowaniem
dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje/ myje ręce i
zakłada maseczkę ochronną, o ile nie ma do tego przeciwskazań zdrowotnych.
4. Uczniowie w przydzielonej sali lekcyjnej zajmują wyznaczone miejsca i nie zmieniają
ich. Plan sali z przypisanymi miejscami znajduje się w widocznym miejscu.
§8
Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego (zapoznają nauczyciele
wychowania fizycznego)
§9
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki
zgodnie z regulaminem.
2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na
wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§10
Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej
1. Uczniowie korzystają z zajęć świetlicy zgodnie z regulaminem.

§11
Zasady bezpiecznego przygotowywania i spożywania posiłku
1. Korzystanie z posiłków odbywa się w jadalniach lub salach z zachowaniem procedur
podwyższonego reżimu sanitarnego.
2. Posiłki wydawane są zmianowo przez uprawnioną do tego osobę. W miarę możliwości
spożywane są przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

§ 12
Kontakt z osobami trzecimi
1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego
minimum.

