PROCEDURY
BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE PANDEMII
COVID-19

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
Szkoły Podstawowej nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
we Wrocławiu

I.

Ogólne zasady organizacji pracy

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu wznawia
funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Miasta Wrocław, Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.
II.

Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest
kontakt telefoniczny lub mailowy;
2. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są
zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
3. Do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych;
4. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części przed
korytarzem; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na
kwarantannie lub w izolacji.
6. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
7. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.00 do 17.00
8. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej – źródełka
wody.
9. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w gabinecie pielęgniarki i w
świetlicy.
10. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki),
zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika – kosza
wyposażonego w worek.
11. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem,
należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
12. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane
i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

III.

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców
i uczniów

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani)
o wyznaczonych godzinach – na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć
dydaktycznych dla swojej klasy.
3. Pkt. 2 nie dotyczy uczniów zapisanych do świetlicy.
4. 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.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, dotyczy to tylko 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, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).

5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z
opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby
skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do
uaktualnienia danych.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,
odizolowuje ucznia w gabinecie pielęgniarskim, zapewniając min. 2 m odległości
od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
9. Uczeń posiada 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.
10. Uczniowie nie mogą zmieniać przydziału do grup oraz miejsc, do których zostali
przypisani.
11. Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się w jednym przypisanym do klasy
gabinecie.
12. Przed wyjściem na przerwę międzylekcyjną uczniowie zakładają maseczki.
13. Uczniowie przerwy międzylekcyjne spędzają na korytarzu (piętrze), na którym
mają swoją salę dydaktyczną.

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
16. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
(zabawek, szczególnie pluszowych). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z
niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci
nie udostępniały swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy.
17. Uczniowie nie pozostawiają w szafce żadnych zbędnych przedmiotów po
zakończonych lekcjach.
18. Uczniowie klas sportowych pozostawiają w szafkach torby sportowe.
19. Od 15.10.br uczniowie pozostawiają w szafkach okrycie wierzchnie oraz obuwie
zmienne.
20. Uczniowie są zobowiązani do zdeponowania u wychowawcy klasy kluczyki
zapasowe do szafek.
21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych
wyznaczonych salach dydaktycznych.
22. Każde dziecko ma przypisaną odrębną, w miarę możliwości, szafkę na korytarzu
szkoły.
23. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze
szkoły, ze względu na stosowane procedury.
24. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom,
które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru
dziecka ze szkoły.
IV.

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej
1. Na czas obostrzeń sanitarnych obiad będzie jednodaniowy z odpowiednią
kalorycznością.
2. W stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym
uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy
obiadowej stanowią grupę.
3. Następna grupa może wejść do stołówki po wykonaniu przez personel szkoły
czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji
produktów użytych do dezynfekcji.
4. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki
odbierają pojedynczo dzieci z zachowaniem dystansu 1,5 m lub, jeśli jest taka
potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
5. Uczniowie zajmują miejsce przy stoliku po wskazaniu przez nauczyciela.
6. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów na stojak
„zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego
pracownika kuchni.
7. Stołówkę opuszcza cała grupa wraz z opiekującym się nią nauczycielem.

V.

Zasady korzystania z bloku sportowego

1. Przed wejściem na blok sportowy wszystkie dzieci obowiązuje umycie rąk oraz
dezynfekcja.
2. Zabieg ten powinien być powtórzony przy wyjściu z obiektu
3. Uczniowie przychodzą do bloku sportowego w maseczkach zasłaniających usta
i nos, tylko ze strojem sportowym bez plecaków szkolnych.
4. Uczniowie przebierają się w szatni w maseczkach.
5. Dozowniki i środki do dezynfekcji znajdują się przed wejściem do bloku
sportowego.
6. W trakcie zajęć ćwiczących i osobę prowadzącą zajęcia obowiązuje zachowanie
bezpiecznej odległości od siebie.
7. Wszystkie wody, butelki bidony muszą być podpisane.
8. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć tzn. podczas
przerw wypoczynkowych oraz po kontakcie ze sprzętem sportowym typu
materace, drabinki, piłki itp.
9. Zachowując bezpieczny dystans rezygnuje się z uprzejmości polegających na
podawaniu sobie rąk.
10. W razie podejrzenia infekcji nakazuje się zgłoszenie tego faktu osobie
prowadzącej zajęcia.
11. Osoba z podejrzeniem infekcji nie może uczestniczyć w zajęciach i przychodzić
do szkoły.
12. W czasie transportu uczniów na zajęcia sportowe uczniów obowiązują
maseczki.
13. Przed wejściem do autokaru należy zdezynfekować ręce.
14. Na zajęciach sportowych poza szkołą obowiązują procedury zatwierdzone przez
administratora obiektu sportowego.
VI.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego
dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania
wychowawcy klasy/dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia
dyrektora szkoły.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki w budynku
szkoły), tzw. izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego
zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do
dezynfekcji.
6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem
minimum 2m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na
rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko
ze szkoły.
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba
niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Sanepid we Wrocławiu oraz organ
prowadzący szkołę.

8. Po uzyskaniu oficjalnego potwierdzenia zarażenia koronawirusem dalsze kroki
podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych
działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. Wychowawca ustala liczbę osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o
zakażenie. Zastosowane są wytyczne GIS odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.

VII.

Postanowienia końcowe
1. Procedury wchodzą w życie z dniem podpisania i obowiązują do odwołania.
2. Procedury mogą być modyfikowane.
3. Procedury zostaną opublikowane na stronie szkoły, przesłane jako wiadomość
w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców
i uczniów oraz udostępnione w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
4. O wszelkich zmianach w procedurach będą niezwłocznie powiadamiane osoby
zainteresowane.

