WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4
IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W LEGNICY
DO PRACY W WARUNKACH PANDEMII COVID – 19
Podstawy prawne:
•
•
•
•

•

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
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.),
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 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 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.
410 ze zm.)
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
•
•
•

Niniejszy dokument określa Procedurę Bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie
pandemii COVID – 19, dotyczącą wszystkich pracowników, uczniów
oraz rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły.
Celem Procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem,
umożliwienie uczniom uczęszczania na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, korzystania
ze świetlicy szkolnej, biblioteki oraz stołówki szkolnej.
Do przestrzegania Procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/prawni
opiekunowie, uczniowie, osoby odwiedzające szkołę.

OBOWIĄZKI DYREKTORA
•
•
•

Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe
wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID – 19.
Dyrektor, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19,
dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym maseczki,
rękawiczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej
dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące na teren szkoły.
Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przez wywieszenie
plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz
instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez
pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, siedzisk, oparć i poręczy krzeseł oraz powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny
nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
Dyrektor w widocznym miejscu umieszcza numery telefonów do:
- organu prowadzącego
- Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
- służb medycznych
Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności
podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
Dyrektor zapewnia termometr – do pomiaru temperatury dzieciom oraz pracownikom
szkoły.
Dyrektor zapewnia możliwość odizolowania ucznia w wyznaczonym miejscu w sali
lekcyjnej, w innym pomieszczeniu lub izolatce z gwarancją minimum 2 metrów
odległości od innych osób.
Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów
chorobowych, nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skorzystać
z teleporady medycznej oraz skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999
lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika
niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, Dyrektor natychmiast odsunie
pracownika od pracy i poinformuje właściwą miejscową stację sanitarnoepidemiologiczną oraz organ prowadzący. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły
kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany
gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA
•
•

Nauczyciele są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas
pandemii COVID – 19.
Nauczyciele oraz wychowawcy klas zobowiązani są do wyjaśnienia uczniom zasad
bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii COVID – 19.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Nauczyciele oraz pracownicy zatrudnieni jako pomoc nauczyciela są zobowiązani do
zachowania między sobą dystansu, minimum 1,5m.
Nauczyciele dbają, by personel pomocniczy nie miał kontaktu z uczniami
i nauczycielami.
Nauczyciele dbają, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, nie było
przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować.
Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele sprawdzają czy na karcie
monitoringu dezynfekcji jest wpis o dokonanej dezynfekcji pomieszczenia przez
pracownika obsługi.
Nauczyciele są zobowiązani do wietrzenia sal, w których odbywają się zajęcia, co
najmniej raz na godzinę.
Nauczyciele klas I – III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania zakazu wyjść z dziećmi poza teren szkoły.
Nauczyciele starają się, by dzieci spożywając przyniesione z domu śniadanie,
zachowywały podstawowe zasady higieny.
W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka – kaszel, gorączka,
nauczyciele natychmiast informują o tym fakcie dyrektora szkoły i odizolowuje ucznia
w wyznaczonym miejscu w sali lekcyjnej lub w innym pomieszczeniu zapewniając
minimum 2 metry odległości od innych osób.
Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas zajęć.
Nauczyciele, przed przystąpieniem do lekcji, mają prawo do mierzenia temperatury
dzieci, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców.
W przypadku wystąpienia sytuacji, wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem,
należy powierzyć je innemu nauczycielowi, który przed wejściem do sali i przed
objęciem dziecka opieką, dezynfekuje ręce.
W przypadku wystąpienia u nauczyciela, niepokojących objawów infekcji dróg
oddechowych, powinien on telefonicznie poinformować dyrektora szkoły i skontaktować
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną.
Nauczyciele, przemieszczając się w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia),
zobowiązani są do założenia maseczki lub przyłbicy.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
•

•
•

Pracownicy obsługi dbają o czystość i dezynfekcję odpowiednimi płynami ciągów
komunikacyjnych, poręczy, wyłączników światła, klamek, uchwytów, poręczy krzeseł,
siedzisk i oparć krzeseł, blatów stołów, z których korzystają dzieci, pracownicy
pedagogiczni oraz administracji, drzwi wejściowych do szkoły, klas, kabin w toaletach,
szafek w szatni i pomieszczeniach klasowych oraz kranów.
Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale oraz łazienki uczniów i personelu co najmniej
dwa razy dziennie, w czasie, gdy w pomieszczeniu nie przebywają żadne inne osoby.
Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja tak, aby nie narażać dzieci ani
innych pracowników na wdychanie oparów.

•
•
•
•

•

Myją ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem itp.
Po zakończonych zajęciach myją i dezynfekują przedmioty, z którymi miały styczność
dzieci.
Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać
środków ochrony osobistej, w tym rękawic, maseczek ochronnych lub przyłbic.
Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności
podczas korzystania z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z
nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu
środka.
Pracownicy obsługi i administracji, przemieszczając się w przestrzeniach wspólnych
(korytarze, szatnia) w czasie przerw międzylekcyjnych, zobowiązani są do założenia
maseczki lub przyłbicy.

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poznania i ścisłego przestrzegania
obowiązujących w szkole procedur postępowania, ustalonych na czas pandemii COVID –
19.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka zdrowego –
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Rodzice/prawni opiekunowie nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli ktoś z domowników
przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.
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.
Rodzice/prawni opiekunowie o podejrzeniu choroby u dziecka muszą niezwłocznie
poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
Rodzice/prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed
przyprowadzeniem dziecka do szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie posyłają dziecko do szkoły bez zbędnych zabawek/
przedmiotów.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub
przyłbicą, dezynfekcji rąk w przypadku ewentualnej potrzeby wejścia do szkoły.
W wyznaczonym czasie rodzic przyprowadza dziecko do szkoły. Dziecko idzie do klasy
samodzielnie lub pod opieką nauczyciela / wychowawcy w przypadku uczniów
najmłodszych.
Po zakończonych zajęciach rodzice odbierają dzieci, czekając na nie przed wejściem
do szkoły. Wychowawcy klas młodszych odprowadzają dzieci do wyjścia i przekazują
bezpośrednio rodzicom lub prawnym opiekunom.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podania co najmniej jednego aktualnego
numeru telefonu, aby umożliwić szkole szybką i skuteczną komunikację w sytuacjach
nagłych.
Rodzice/ prawni opiekunowie pisemnie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała
dziecka w szkole.

•
•
•
•

Rodzice/prawni opiekunowie powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych
zasadach higieny; by dziecko nie dotykało oczu, ust i nosa, często myło ręce wodą
z mydłem oraz zasłaniało usta i nos podczas kichania i kasłania.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wyposażania dziecka w każdym dniu
nauki szkolnej w maseczkę. Z uwagi na bezpieczeństwo nie zaleca się, aby dziecko
nosiło przyłbicę.
Rodzice/ prawni opiekunowie, przyprowadzający/ odbierający dziecko ze szkoły, mają
obowiązek zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz
w odniesieniu do innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 1,5m.
Rodzice/opiekunowie prawni bez wyraźnej potrzeby nie mogą wchodzić na teren szkoły.

UCZNIOWIE
•
•
•
•
•
•

Uczeń po przybyciu do szkoły obowiązkowo myje ręce wodą z mydłem lub dezynfekuje
ręce środkiem odkażającym znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
W szkole 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.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczone godziny, aby ograniczyć większe
skupiska uczniów w szatni.
Uczniowie w czasie przemieszczania się korytarzami mają zasłonięte maseczką usta i nos.
Uczniowie stosują się do poleceń wydawanych przez nauczycieli.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
•
•
•
•

•

•

•

Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Wszyscy wchodzący na teren szkoły zobligowani są do dezynfekcji rąk – środki
dezynfekujące znajdują się w hallu przy wejściu głównym do szkoły.
Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie mają zakaz wchodzenia na teren szkoły. Tylko
w uzasadnionych przypadkach osoba postronna może wejść do szkoły po uprzedniej
dezynfekcji rąk, z zakrytym nosem i ustami, w maseczce chronnej.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety.
Dyrektor lub osoba upoważniona będzie codziennie monitorować prace porządkowe,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych i powierzchni płaskich, w tym blatów w kuchni
i jadalni, sprzętów używanych w salach lekcyjnych i pracowniach.
Podczas dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniach środków dezynfekujących. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Toalety są dezynfekowane na bieżąco.

•

W toaletach umieszczone są instrukcje prawidłowego mycia rąk.

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązują ogólne zasady zachowania i higieny:
mycie i dezynfekcja rąk przed i po lekcji wychowania fizycznego, ochrona podczas
kichania czy kaszlu, mycie rąk po skorzystaniu z toalety.
Przy wchodzeniu do szatni przy sali gimnastycznej uczniowie nie tłoczą się na korytarzu,
zachowują dystans między sobą.
Po wejściu do szatni uczniowie przebierają się i układają swoje ubrania na ławce lub
wieszają na wieszaku. Plecaki należy ułożyć pod ławeczką.
Uczniowie po przebraniu się, udają się na zbiórkę, do sali gimnastycznej.
W szatni zabrania się spożywania posiłków.
Po zakończonej lekcji wychowania fizycznego uczniowie myją ręce i udają się do szatni,
gdzie przebierają się i czekają na polecenie nauczyciela, aby opuścić szatnię.
W czasie przerwy szatnia jest wietrzona i w miarę możliwości dezynfekowana.
Po każdym dniu zajęć podłoga, przybory i sprzęt do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze,
itp.) wykorzystywane podczas zajęć, są myte lub dezynfekowane.
Podczas realizacji tematów zajęć wychowania fizycznego, w czasie których nie można
zachować dystansu społecznego, należy ograniczyć gry zespołowe i kontaktowe.

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
•
•
•
•
•

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych, aby ograniczyć większe skupiska uczniów.
W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk, które muszą pozostawać pod stałą
kontrolą wychowawców.
Pomieszczenie świetlicowe jest wietrzone (nie rzadziej, niż raz na godzinę), w tym
w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
Uczniowie podczas zajęć świetlicowych starają się utrzymać dystans społeczny min.
1,5m.
Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas kaszlu lub kichania.

ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ORGANIZOWANYCH
W SZKOLE
•
•
•
•
•

W zajęciach pozalekcyjnych może uczestniczyć tylko uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji.
Zajęcia może prowadzić jedynie nauczyciel, który nie przejawia objawów choroby.
Zajęcia odbywają się, zgodnie w obowiązującym w szkole planem zajęć, w wywietrzonej
sali.
W razie potrzeby należy wietrzyć pomieszczenie także w czasie zajęć.
Jeśli charakter zajęć na to pozwala, mogą być one prowadzone na świeżym powietrzu
na terenie szkoły.

•
•

W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację zajęć pozalekcyjnych, która
umożliwi zachowanie dystansu między uczniami.
Na zajęciach pozalekcyjnych obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekowanie
i częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Bibliotekarz nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust.
W bibliotece może jednorazowo przebywać dwoje uczniów.
Przebywający w bibliotece uczniowie lub pracownicy szkoły mają obowiązek
zachowania dystansu 1,5 m od siebie.
• Jeżeli w bibliotece przebywa dwoje uczniów, pozostali, którzy chcą skorzystać
z księgozbioru szkoły, czekają na korytarzu z zachowaniem bezpiecznych odległości.
• Książki odbiera i wydaje bibliotekarz, uczniowie nie mają możliwości samodzielnego
korzystania ze zbiorów biblioteki.
• Czytelnia na czas obostrzeń sanitarnych wyłączona jest z użytkowania.
• W bibliotece wyznacza się miejsce do składowania oddanych przez uczniów książek
i materiałów edukacyjnych. Miejsce to jest oznaczone datą oddania, by zwrot poddać
kwarantannie 72 godzin.
• Pomieszczenia biblioteki należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
• Należy regularnie czyścić powierzchnie, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki
drzwi wejściowe, blaty biurek.
• Z biblioteki korzystają tylko dzieci i pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów
chorobowych.
•
•
•

ZASADY PRACY W KUCHNI SZKOLNEJ ORAZ WYDAWANIA POSIŁKÓW

• Zachowanie pracowników kuchni
1. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przez pracowników kuchni.
2. Pracownicy kuchni dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczeń kuchennych.
3. Pracownicy kuchni szczególnie dbają o higienę rąk przy kontakcie z żywnością. Myją ręce
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w miejscach do tego przeznaczonych:
- przed rozpoczęciem pracy,
- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do spożycia,
- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
- po pracy przy usuwaniu odpadów,
- po powrocie z toalety,
- po jedzeniu i piciu,
- po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa.
4. Pracownicy kuchni pracują w rękawiczkach jednorazowych, czepkach i fartuchach.
5. W trakcie wydawania dzieciom posiłków, pracownicy kuchni mają na sobie również
maseczkę lub przyłbice.
6. Podczas przygotowywania i wydawania posiłków, pracownicy kuchni zachowują między
sobą bezpieczny dystans, zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi.
7. Szczególną uwagę pracownicy kuchni zwracają na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk
pracy, opakowań, produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

8. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku należy myć w wodzie z dodatkiem detergentu oraz
je wyparzyć.
9. Pracownicy kuchni zakładają i zdejmują rękawiczki oraz maseczki zgodnie z instrukcją
podaną przez SANEPID.
10.Wydawanie posiłków oraz odbieranie brudnych naczyń odbywa się w taki sposób, aby
pracownicy kuchni nie mieli kontaktu z dziećmi i nauczycielami.
• Wydawanie posiłków
1. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, posiłki wydawane będą
w stołówce szkolnej zmianowo zgodnie z harmonogramem.
2. Zaleca się, aby przy stoliku siedziało tylko jedno dziecko.
3. Wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik podaje dzieciom posiłek do stolika.
4. Pracownik, wydający dzieciom posiłki, ubrany jest w fartuch ochronny, nosi rękawiczki
jednorazowe oraz maseczkę lub przyłbicę.
5. Dodatki i akcesoria na stołach zostają usunięte (np. cukier, jednorazowe sztućce, serwetki)
z obszaru sali jadalnej i wydawane są bezpośrednio przez obsługę.
6. Stoliki i krzesła po każdym posiłku są myte przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody
ze środkiem myjącym, dopuszczonym do użytku w szkole, a następnie po wyschnięciu
zdezynfekowane .
7. Po każdej zmianie oraz zakończonym wydawaniu posiłków w stołówce, pracownik obsługi
dezynfekuje klamki oraz krany przy umywalkach.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA
ZAKAŻENIEM COVID - 19
Procedura dotyczy osoby, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne.
Kryteria kliniczne:
Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji
układu oddechowego:
• gorączka,
• kaszel,
• duszność.
Kryteria epidemiologiczne:
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno
z następujących kryteriów:
• podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania
koronawirusa SARS-CoV-2;
• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt
z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
• pracowała lub przebywała jako odwiedzająca w jednostce opieki zdrowotnej, w której
leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.
Osoba spełniająca kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinna:
• bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,

•

zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,
gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

POSTĘPOWANIE WOBEC OSÓB, KTÓRE MIAŁY BLISKI KONTAKT Z OSOBĄ
ZAKAŻONĄ
Za osobę mającą bliski kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 uznajemy
każdego kto:
• pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości
mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut;
• prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas;
• w grupie najbliższych przyjaciół lub kolegów posiada osobę zakażoną;
• mieszka w tym samym gospodarstwie domowym lub w tym samym pokoju hotelowym,
co osoba chora.
Osobom, mającym wcześniej kontakt z zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2, u
których nie występują objawy chorobowe i nie są uważane za zakażone, zaleca się:
• pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój
stan zdrowia,
• poddanie się monitoringowi przez pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej,
• w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego
kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
• jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel,
duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić
stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego
lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb
postępowania medycznego.
Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu z zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2:
• nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian
we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują.

Zalecenia dla personelu sprzątającego:
Personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony koronawriusem
zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
• założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta,
•

umycie i dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,

•

usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami.

Każda osoba w placówce może samodzielnie zmierzyć sobie temperaturę termometrem, który
dostępny jest w oznaczonym pomieszczeniu.

Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
można uzyskać, dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590.
Aktualne wytyczne można również znaleźć na https://www.gov.pl/web/koronawirus/
•

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno
epidemiologicznej
w
celu
konsultacji
lub
uzyskania
porady.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U PRACOWNIKÓW SZKOŁY
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod nr
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on poinformować dyrektora szkoły
i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną.
W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które kwalifikują osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
Należy wyznaczyć i przygotować ( wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący)
pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę, w
przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Jeżeli wystąpi zagrożenie życia lub stan pracownika znacząco się pogorszy, należy
powiadomić służby medyczne (112 lub bezpośrednio szpital zakaźny).
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się
do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca stosowanie
się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/, odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA

•

•
•

•
•
•

•

Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel zobowiązany jest
niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia
rodziców/prawnych opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Do czasu
przybycia rodziców, dziecko przebywa w wyznaczonym miejscu lub izolatce.
Izolatka jest wyposażona w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
W izolatce dziecko przebywa pod opieką nauczyciela lub innej wyznaczonej przez
dyrektora osoby z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na
rodziców/opiekunów prawnych, którzy są zobowiązani do jak najszybszego odebrania
dziecka ze szkoły.
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia dyrektor w uzgodnieniu
z rodzicem/prawnym opiekunem wzywa pogotowie ratunkowe.
W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia oraz braku możliwości
skontaktowania
się
z rodzicami/prawnymi opiekunami, dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe.
Z zaistniałej sytuacji dyrektor sporządza notatkę służbową, w której odnotowuje
informację
o tym, jakie uczeń manifestował niepokojące objawy, czy został odebrany przez
rodzica/prawnego opiekuna, czy zabrany został przez pogotowie ratunkowe oraz listę
osób mających styczność z uczniem.
Notatka taka zostaje przechowywana przez okres 21 dni, a po upływie tego terminu
niszczona, chyba że dyrektor będzie zobowiązany do jej przechowywania dla innych
służb.

