Regulamin funkcjonowania
Szkoły Podstawowej w Kośmidrach
w okresie pandemii
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1
września 2020r.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach

1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie.
2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, po zajęciach wychowania
fizycznego.
3. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur,
włączników.
4. Przeprowadzający

dezynfekcję

ściśle

przestrzegają

zaleceń

producenta

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie

czasu

niezbędnego

do

wywietrzenia

dezynfekowanych

pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.
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5. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje.
6. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
7. 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 lub w izolacji.
8. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
9. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie bezwzględnie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
10. W autobusie szkolnym w drodze do i ze szkoły obowiązują zasady zachowania
w środkach komunikacji publicznej.
11. Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce zgodnie
z instrukcją.
12. Dozowniki z płynem znajdują się przed wejściem do każdej klasy. Przed wejściem
na zajęcia obowiązuje dezynfekcja rąk.
13. Uczniowie klas I – III, pracownicy wchodzą do szkoły wejściem głównym (od
ulicy Szkolnej) i kierują się do wyznaczonej części szatni.
14. Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do budynku szkoły wejściem bocznym i kierują
się do wyznaczonej części szatni.
15. Wszystkich przebywających w szatni obowiązuje zasłanianie ust i nos
(maseczka/przyłbica)
16. Opiekunowie dzieci młodszych odprowadzający dzieci mogą w uzasadnionych
przypadkach wejść do szatni zachowując zasady:
a) osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk / rękawiczki jednorazowe.
b) 1 opiekun z dzieckiem
c) opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych
d) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
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e) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
17. Po skończonych lekcjach rodzice/opiekunowie oczekują na dzieci przed szkołą
zachowując zasady dystansu społecznego.
18. Niedopuszczalne jest gromadzenie się rodziców/opiekunów w szatni i na korytarzu
szkolnym.
19. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
20. Gości wchodzących do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych
obszarach.
21. W

przypadku

wystąpienia

jakichkolwiek

objawów

chorobowych

lub

sygnalizowania złego samopoczucia zostanie dokonany pomiar temperatury ciała.
22. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń
zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu do momentu odebrania przez
opiekuna.
23. Funkcję izolatki pełni gabinet pedagoga.
24. W

sytuacji

zaobserwowania

rodzice/opiekunowie

zostaną

u

ucznia

niezwłocznie

objawów

sugerujących

powiadomieni

o

chorobę

konieczności

odebrania ucznia ze szkoły.
25. Rodzice uczniów są zobowiązani do udostępnienia wychowawcy numeru telefonu
do szybkiego powiadamiania.
26. Zobowiązuje się rodziców do odbierania telefonów ze szkoły umożliwiających
dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji.
27. W celu

ograniczenia

gromadzenia

się

uczniów

zawiesza

się czasowo

funkcjonowanie sklepiku szkolnego.
28. Podczas zajęć uczniowie siedzą przy stolikach pojedynczo, w wyznaczonych
miejscach, których nie wolno zmieniać.
29. W przypadku konieczności zmiany klasy uczniowie pakują wszystkie swoje
przybory i opuszczają pomieszczenie.
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30. Przed wejściem kolejnej grupy uczniów personel obsługi dezynfekuje stoliki,
oparcia krzeseł i wietrzy pomieszczenie.
31. Nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowni komputerowej jest odpowiedzialny, za
to, aby uczniowie przed wejściem do pracowni dokładnie zdezynfekowali ręce.
32. W

pracowni

komputerowej

blaty,

klawiatury,

klamki

i

włączniki

są

dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
33. Sala gimnastyczna, sprzęt sportowy jest dezynfekowany raz dziennie, a po każdej
lekcji pomieszczenie jest wietrzone.
34. W przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarz ,toaleta, biblioteka) uczniów klas
IV- VIII obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
35. Nauczycieli pełniących dyżury podczas przerw obowiązuje zasłanianie ust i nosa
(maseczka lub przyłbica).
36. Uczniowie podczas zajęć korzystają wyłącznie z własnych przyborów szkolnych
i podręczników. Niedopuszczalne jest wymienianie się przyborami między sobą.
37. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzone są co godzinę.
38. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
39. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonej sali dydaktycznej na zasadach
obowiązujących podczas zajęć lekcyjnych.
40. Wypożyczenia w bibliotece szkolnej odbywają się zgodnie z regulaminem
w godzinach pracy biblioteki, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny
dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
41. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele
wzmacniają działania edukacyjne, przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje
działania odnotowują w dzienniku zajęć.
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Procedura postępowanie w przypadku
podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły lub ucznia/wychowanka
I. Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u pracownika/osoby
przebywającej na terenie placówki i dzieci

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik
zobowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora placówki.
2. Jeśli objawy wystąpiły poza godzinami pracy, pracownik nie powinien przychodzić
do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony
koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących

objawów

sugerujących

zakażenie

koronawirusem

należy

niezwłocznie odsunąć go od pracy.
4. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu i stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.).
6. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.
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II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu
i dzieci.

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. Gabinet pedagoga wyposażony w środki ochrony, płyn dezynfekujący, termometr
bezdotykowy jest pomieszczeniem, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania choroby zakaźnej.
4. W czasie pobytu dziecka w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub
zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego
zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci
w szkole (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha,
ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy,
utrata smaku lub węchu i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia
telefonicznego rodzica o stanie zdrowia dziecka.
5. W przypadku wystąpienia co najmniej jednego objawu wymienionego w punkcie
4. należy dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
6. Nauczyciele/wychowawcy

dysponują

numerami

telefonów

do

szybkiej

komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
7. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie je odizolować i powiadomić
rodziców
8. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci i powiadomić właściwą
miejscową Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublińcu i stosować
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
9. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w szkole co osoba
podejrzana o zakażenie i zaleca stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
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Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
10. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala
z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca
ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym Państwowym
Inspektorem
Sanitarnym oraz organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji
w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
11. Osoby z bliskiego kontaktu powinny zostać skierowane na kwarantannę (do 14
dni).
12. Inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały,
mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować,
np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować
stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

III. Postanowienia końcowe

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
pracownicy szkoły.
3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor.
4. Za zapoznanie rodziców/opiekunów oraz uczniów z niniejszą procedurą
odpowiadają wychowawcy klas.
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WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

 infolinia NFZ ws. postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem
800 190 590
infolinia ZUS ws. zasiłku opiekuńczego i świadczenia z powodu poddania się
kwarantannie lub izolacji - 22 560 16 00
 Całodobowa infolinia dla obywatelaw sprawach kwarantanny i zdrowia
 + 48 222 500 115
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublińcu(34) 356-32-85
 Policja: 997, 112
 Pogotowie 999

Z procedurą zostali zapoznani pracownicy Szkoły Podstawowej w Kośmidrach.
Procedura

obowiązuje

wszystkich

pracowników

szkoły,

rodziców

dzieci

uczęszczających do szkoły oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Procedura obowiązuje od dnia 1.09.2020 r.
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