Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach

Załącznik nr 1
do Zarządzenia dyrektora szkoły nr 16/2021/2022
z dnia 05.04.2022r.

Procedura zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach
(aktualizacja zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS
opublikowanymi na stronie MEiN 4 kwietnia 2022 roku
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis)

Data obowiązywania procedury: od 05 kwietnia 2022 roku do odwołania

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 5 kwietnia 2022 r.
i dotyczy dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniów kl. I - VIII, rodziców,
nauczycieli i wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach oraz osób postronnych.
2. Celem Procedury jest określenie działań i środków zapobiegawczych,
które pozwolą na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły.

II. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY
1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach funkcjonuje
z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
2. Szkoła otwarta jest w godzinach 7.00 – 16.00, a zajęcia lekcyjne i przedszkolne
rozpoczynają się o godz. 8.00.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
4. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się, gdyż
codzienna

aktywność

fizyczna

pozytywnie

wpływa

na

rozwój

fizyczny

i psychiczny dziecka.
5. Zaleca się, aby uczniowie i dzieci w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły
myli ręce wodą z mydłem.
6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
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7. Rodzice i opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku
szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
8. Przy wejściu do szkoły zorganizowana jest strefa do odkażania rąk składająca
się z:
- automatu do dezynfekcji rąk,
- informacji

o

dezynfekcji

rąk

i

instrukcji

o

sposobie

użycia

środka

dezynfekującego,
9. Szkoła dysponuje termometrami bezdotykowymi do pomiaru temperatury,
które znajdują się w apteczce w pokoju nauczycielskim, w izolatce oraz w gabinecie
dyrektora szkoły.
10. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem
(po przyjściu do szkoły należy niezwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania
i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niedzielenie się zaczętym jedzeniem,
wietrzenie pomieszczeń oraz dystans społeczny.
11. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz, zalecany jest
kontakt telefoniczny lub mailowy.
12. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz (tylko
osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) są zobowiązane do stosowania
higieny rąk.
13. Każda klasa ma przypisaną stałą salę, w której odbywają się zajęcia lekcyjne:
Oddział przedszkolny – sala nr 2
Klasa I – sala nr 2 A
Klasa II – sala nr 8
Klasa III – sala nr 10
Klasa IV – sala nr 9
Klasa V – sala nr 1
Klasa VI – sala nr 12
Klasa VII – sala nr 1 A
Klasa VIII – sala nr 11
Wyjątek

stanowią

zajęcia

edukacji

informatycznej,

lekcje

informatyki

i wychowania fizycznego.
14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w Sali nr 2A, a w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych.
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15. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane
co najmniej raz dziennie.
16. Toalety uczniowskie i pracownicze dezynfekowane są 2 razy dziennie
całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby.
17. Sale lekcyjne i części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
18. Przy sprzyjających warunkach pogodowych i pod opieką nauczyciela wskazane
jest korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, placu zabaw oraz pobyt na
świeżym powietrzu na terenie przyszkolnym, w tym w czasie przerw.
19. Uczniowie

nie

powinni

przynosić

ze

sobą

do

szkoły

niepotrzebnych

przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach
należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawki czy rzeczy.
20. 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.
21. Rodzice zobowiązani są do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą
klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji oraz odbierania telefonów ze
szkoły lub niezwłocznego z nią kontaktu, a także do udzielania istotnych informacji
o dziecku.
22. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania
oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem czy niepodawanie ręki na
powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.
23. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia/dziecka objawy wskazujące na
infekcję dróg oddechowych (w szczególności gorączkę powyżej 38ºC, kaszel,
duszności) należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia/dziecka ze
szkoły.
24. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć
uczniowi/dziecku temperaturę (za zgodą rodziców).
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25. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim
osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do
odbioru dziecka ze szkoły.
26. Rodzice mają obowiązek zgłaszania

wszelkich poważnych dolegliwości

i chorób zakaźnych oraz przewlekłych dziecka, a także udzielania wychowawcy
wyczerpujących informacji na ten temat.
27. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszone
w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych (instrukcje z zasadami prawidłowego
mycia rąk) oraz przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk (instrukcje
dezynfekcji rąk).
28. Na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego, przy wejściu do szkoły,
znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarnoepidemiologicznej oraz służb medycznych.

III. INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI
1. Nauczyciele powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci, uczniów i innych pracowników
przed zarażeniem.
2. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników.
3. Nauczyciel

zobowiązany

jest

zwracać

uwagę

uczniom

na

konieczność

regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
4. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć
uczniowi/dziecku temperaturę (za zgodą rodzica).
5. Pracownicy obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 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.
7. Konieczne jest:
a. utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg sal

lekcyjnych –

mycie raz dziennie, a korytarzy 2 razy dziennie lub częściej razie potrzeby),
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b. dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz
dziennie oraz w razie potrzeby,
c. dezynfekowanie sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł
przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
d. dezynfekowanie toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej
przerwie oraz w razie potrzeby,
e. czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub
boisku w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.,
f. dezynfekowanie klawiatur i myszek w salach komputerowych po każdych
zajęciach z edukacji informatycznej lub lekcji informatyki.
8. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
a. prowadzenie i wypełnianie „Karty monitoringu wykonywanych prac porządkowo
– dezynfekcyjnych oraz wietrzenia sal i korytarzy”,
b. sprawdzanie poziomu płynu do dezynfekcji rąk w pojemniku umieszczonym przy
wejściu do szkoły,
c. napełnianie i uzupełnianie dozowników mydła w toaletach, a także ich mycie
i dezynfekowanie,
d. wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
i dezynfekcja.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych i zdeklarowany na świetlicę.
2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej tj. sali nr 2A lub w razie
potrzeby w innej sali lekcyjnej.
3. Uczniowie, którzy w danym dniu kończą zajęcia, bezzwłocznie udają się
bezpośrednio do sali świetlicy szkolnej i pozostają pod opieką opiekuna świetlicy.
4. W miarę możliwości zajęcia świetlicowe powinny odbywać się na świeżym
powietrzu.
5. W trakcie zajęć opiekun świetlicy będzie wietrzył salę co najmniej raz na
godzinę.
6. Na zajęciach świetlicowych uczniowie korzystają ze swoich przyborów szkolnych
i nie wymieniają się nimi z innymi uczniami.
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7. Na świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk

- przed

przyjściem do świetlicy, po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dystans społeczny.
8.Uczniowie korzystający z dowozów, podczas przyjazdów i odjazdów autobusem
szkolnym, stosują się do „Regulaminu dowozów” oraz zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w komunikacji publicznej.
V. ZASADY ORGANIZACJI PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH
1. Przerwa śródlekcyjna przeznaczona jest na odpoczynek, posiłek, korzystanie
z toalety czy biblioteki szkolnej.
2. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut, długa przerwa - 15 minut.
3. Sygnał dzwonka oznajmia zakończenie lekcji przez nauczyciela i rozpoczęcie
przerwy. Uczniowie mogą wychodzić z sal lekcyjnych na przerwę po zezwoleniu
nauczyciela.
4. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw czuwają nauczyciele dyżurujący
według ustalonego harmonogramu dyżurów.
5. Uczniowie

podporządkowują

się

poleceniom

nauczycieli

dyżurujących,

pracowników szkoły i zwracają się do nich ze wszystkimi sprawami wynikłymi
podczas przerw.
6. Podczas wchodzenia – schodzenia po schodach uczniowie poruszają się prawą
stroną schodów zachowując szczególną ostrożność i dystans.
7. Uczniowie podzieleni na klasy spędzają przerwy międzylekcyjne na górnym
i dolnym korytarzu zgodnie z wytycznymi:
- klasy I, V i VII na dolnym korytarzu,
- klasy II-III oraz IV, VI i VIII na górnym korytarzu.
8. Pierwsze cztery przerwy uczniowie spędzają na dolnym i górnym korytarzu
zgodnie z ustalonym porządkiem, zaś po 5 godzinie lekcyjnej uczniowie przebywają
tylko na górnym korytarzu.
9. Przy

sprzyjających

warunkach

atmosferycznych

uczniowie

i

dyżurujący

nauczyciele korzystają z boiska szkolnego, placu zabaw oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie przyszkolnym.
10. Na przerwach obowiązuje zachowanie dystansu między uczniami oraz zakaz
gromadzenia się pod klasami, przy sklepiku szkolnym, na ławkach czy w toaletach.
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11. Podczas przerw obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk po wyjściu
z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu, niedzielenie się zaczętym jedzeniem,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz dystans społeczny.

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW INFEKCJI
LUB PODEJRZENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ U PRACOWNIKÓW
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej.
2. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby
zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze
czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności).
3. W szkole wyznaczono i przygotowano

pomieszczenie (m.in. wyposażono

w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów
choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli
jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
5. Należy ustalić miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami
sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, oraz przeprowadzenie dodatkowego
sprzątania

zgodnie

z

procedurami,

a

także

zdezynfekowanie

powierzchni

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2022 roku, obowiązuje do
odwołania i może być modyfikowana.
2. Procedura

zostanie

opublikowana

na

stronie

internetowej

szkoły

www.spmichowice.pl oraz udostępniona w razie potrzeby w formie papierowej
w gabinecie dyrektora szkoły.
3. Uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania
się z procedurą i stosowania jej zapisów.
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4. Wychowawcy poszczególnych klas zobligowani są do niezwłocznego zapoznania
swoich wychowanków z zapisami niniejszej procedury oraz poinformowania
o aktualizacji rodziców.
5. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych
rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez
zachorowaniem i zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego.
6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego.
7. O wszelkich zmianach w procedurze niezwłocznie powiadamiane będą osoby
zainteresowane.
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