PROCEDURA FUNKCJONOWANIA W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRYNICY

Podstawa prawna:
1. Wytyczne MEN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia
2020 r.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
ZASADY OGÓLNE:
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Rodzic powinien poinformować szkołę o wystąpieniu zachorowania w rodzinie
i przechodzonej kwarantannie, dotyczy to również pracowników, a także na bieżąco informować
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka.
3. Na teren szkoły wchodzą tylko ZDROWI pracownicy niezbędni do funkcjonowania placówki oraz
rodzice uczniów PSP w Brynicy. Tym samym zobowiązani są do podpisania oświadczenia
mówiącego o zapoznaniu się z niniejszą procedurą oraz ryzyku zakażenia się covid-19. (załącznik
nr 1 pracownik oraz załącznik nr 2 rodzic)
4. Za zapoznanie uczniów z Procedurą funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemicznego
odpowiedzialni są zarówno rodzice, jak i nauczyciele.
5. Wejście do szkoły poprzedzone jest obowiązkową dezynfekcją rąk (zgodnie z instrukcją) płynem do
tego przeznaczonym.
6. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia placówka. Automatyczne urządzenia z płynem znajdują się we
wszystkich częściach wspólnych, na każdym poziomie budynku szkoły. Ponadto każda sala
wyposażona jest w dozownik detergentu.
7. W przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.
W sytuacji , gdy pomiar wykaże 38 stopni, uczeń nie zostanie wpuszczony na teren szkoły.
a. Pomiar temperatury osobom przebywającym na terenie szkoły może być wykonywany
każdorazowo w momencie zauważenia niepokojących objawów w związku z epidemią
covid-19 – w sytuacji zagrożenia wdrażana jest Procedura postepowania na wypadek zakażenia
koronawirusem lub zachorowania na covid-19 (załącznik nr 3)
8. W czasie przebywania na terenie szkoły wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu min. 1,5 m.
Również przed wejściem do szkoły w chwili rozpoczynania zajęć w celu rozładowania tłoku.

9. Rodzice uczniów klasy I, przyprowadzający dzieci, mogą przebywać jedynie w wyznaczonej
przestrzeni szkolnej (przedsionek wejścia głównego do szkoły), wówczas bezwzględnie stosują
osłonę ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcję rąk. Pozostali rodzice nie wchodzą na
teren szkoły (uczniowie klas II-VIII wchodzą do szkoły samodzielnie), a jeśli zajdzie taka konieczność
zachowują się tak, jak rodzice uczniów klasy I.
10. Na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, sanitariaty, szatnie) obowiązuje
nakaz zakrywania ust i nosa.
11. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
12. Na terenie szkoły należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu,
nosa i ust. Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Nie nosić biżuterii na rękach poniżej łokcia (pierścionków, zegarków, bransoletek), ponieważ
utrudnia ona prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk.
13. Korzystanie z biblioteki szkolnej i jej zasobów jest możliwe z uwzględnieniem ogólnych warunków
sanitarnych oraz „kwarantanny” używanych materiałów. Książki zwracane są w foliowej torbie,
a następnie odkładane w bezpieczne miejsce na okres 5 dni.
14. W szkole jest pomieszczenie wyposażone w środki ochronne, pełniące funkcję izolatki
w razie podejrzenia zarażenia covid-19 na jej terenie.
15. W szkole obowiązuje Procedura postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem
covid-19 (załącznik nr 3)
HIGIENA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA:
1. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej, sali
komputerowej, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i myszek.
2. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
3. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu,
z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia. Podczas dokonywania
dezynfekcji grupa dzieci pod opieką nauczyciela przebywa na dworze.
4. W miarę możliwości uczniowie w szkole nie zmieniają sal lekcyjnych (dezynfekcja sali odbywa
się w momencie zmiany grupy osobowej)
5. W miarę możliwości jak największa ilość zajęć będzie przeprowadzana na świeżym powietrzu.
6. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.
7. Po każdym posiłku miejsce jego spożywania jest dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym
przez pracownika obsługi.

8. Sala gimnastyczna dezynfekowana jest każdorazowo po zmianie grupy.
9. Wietrzenie sal i korytarzy odbywa się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
10. Podczas realizacji zajęć przedmiotowych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym
specjalistycznych, za zachowanie reżimu sanitarnego w klasie odpowiada nauczyciel
prowadzący zajęcia.
11. Nauczyciel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, przyłbice.
12. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie
postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem
SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania
pandemii/epidemii):
a. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło,
metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
b. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być
uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na
odpady zmieszane.
13. Uczniowie spożywają posiłki w przypisanych klasom salach przy osobnych ławkach.

ZASADY PODCZAS ZAJĘĆ:
1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
2. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie. Uczniowie nie mogą wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
3. Każdy uczeń ma osobną szafkę na pozostawienie w niej przyborów i pomocy, które będą
używane tylko w szkole. Te, które będą potrzebne w domu nie są pozostawiane w szafce.
4. Uczniowie mogą korzystać ze szkolnych pomocy dydaktycznych oraz pomocy świetlicowych,
ale wyłącznie takich, które po zajęciach mogą zostać poddane dezynfekcji.
5. W przypadku zajęć w Sali komputerowej wymagana jest dodatkowa dezynfekcja rąk przed
rozpoczęciem zajęć z użyciem myszki i klawiatury oraz po ich zakończeniu.
6. W trakcie lekcji uczniowie nie mają obowiązku zakładania maseczek ani rękawiczek. Jeżeli
rodzic uważa to za konieczne, musi wyposażyć dziecko w odpowiednią ilość masek (1/h).
7. Nauczyciel organizuje zajęcia w taki sposób, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu
kontaktowi między uczniami.
8. Grupy uczniowskie korzystają z boiska, Zielonej Sali oraz terenu szkoły z zachowaniem zasad
reżimu sanitarnego.

ZASADY PRZYJĘCIA DOSTAW GOTOWYCH POSIŁKÓW I PRODUKTÓW Z FIRMY CATERINGOWEJ
ORAZ SPOŻYWANIA ICH NA TERENIE SZKOŁY.
1. Pracownik firmy cateringowej, dostarczający posiłki i produkty do szkoły, jest zobowiązany
poinformować szkołę telefonicznie lub mailowo o czasie planowanej dostawy.
2. Pracownik firmy cateringowej dostarczający posiłki i produkty do szkoły jest zobowiązany do
stosowania środków ochrony osobistej.
3. Posiłki
przewożone
są
w
biodegradowalnych
pojemnikach
jednorazowych,
w termosach transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu zbiorowym.
4. Upoważniony pracownik odbiera posiłki i produkty zaopatrzony w środki higieny osobistej
(rękawiczki, maseczkę i przyłbicę), a następnie wydaje posiłki uczniom.
5. Zarówno przed i po posiłku uczniowie zobowiązani są do zachowania higieny mycia rąk.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszyscy pracownicy szkoły oraz rodzice są zobowiązani do podpisania oświadczenia,
akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych MEN,
MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół o placówek od 1 września 2020 r., z dnia 5
sierpnia 2020 r na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) wraz ze
wszystkimi kolejnymi aktualizacjami.
Oświadczenia stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszej procedury.
2. Procedura może podlegać zmianom, w zależności od przebiegu i rozwoju sytuacji pandemii na
terenie naszego regionu, kraju.
3. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez
Dyrektora Szkoły komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły oraz drogą
mailową.
4. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

