Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od dnia 1 września 2020r. na
terenie Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie
Organizacja zajęć w szkole
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 lub w izolacji.
2. 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.
3. Przy wejściu do budynku szkoły zamiesza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły
powinny skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły lub oddziału przedszkolnego wchodzą do
przestrzeni wspólnej szkoły (szatnie dla klas I-III oraz w oddziałach przedszkolnych, rodzice
uczniów klas IV-VIII pozostają na zew.)zachowują zasady:
a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b)dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5m,
c)dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d)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. Rodzice/opiekunowie zapoznali się z Procedurą powiadamiania szkoły o chorym uczniu.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel odizolowuje ucznia w odrębnym
pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły w jak najszybszym czasie.
7. Organizacja przychodzenia do szkoły:
a) Dla uczniów klas I-III zostało uruchomione wejście przez „galerię”, w której będzie szatnia.
b)Uczniowie klas IV-VI przychodzą do szkoły w przedziale czasowym: 7.45- 7.50;
c)Uczniowie klas VII-VIII przychodzą do szkoły w przedziale czasowym: 7.50- 7.55;
d) Dzieci w oddziałach przedszkolnych wchodzą przez szatnię grupy „Antonki”.

6. Organizacja przebywania uczniów w szkole:
a) Obowiązują ogólne zasady higieny: po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
b) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
c) Każdy z uczniów ma przydzieloną jedną i tę samą ławkę;
7. Organizacja wychowania fizycznego:
a) W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy zostanie zdezynfekowany po każdym dniu
zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
b) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
c) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.
d) Zajęcia wychowania fizycznego we wszystkich klasach co momentu pogorszenia się warunków
atmosferycznych, organizuje się na świeżym powietrzu.
8. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Wprowadza się zmiany w regulaminie spędzania
przerw.
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innej sali
dydaktycznej. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy,
dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
12. W szkole obowiązuje Regulamin biblioteki, w którym uwzględniono konieczne procedury
m.in. okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
13. Sale lekcyjne i korytarz będzie wietrzony co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. Wydzielono pomieszczenie, które w krytycznym momencie będzie mogło pełnić rolę izolatki.
15. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz
nauczycielami do niezbędnego minimum.
16. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do
przedszkola, szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które
zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka podczas pracy zobligowany jest
do noszenia maseczki/przyłbicy.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik
pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych kontaktuje się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną i przechodzi do
wydzielonego pomieszczenia.
5. Wydzielono pomieszczenie, które w krytycznym momencie będzie mogło pełnić rolę
izolatki.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się
zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym należy umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują
dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają
obowiązujących stref przebywania.
3. 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.
4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje
dezynfekcji.
5. Zapewnia się pojemniki do wyrzucania zużytych masek i rękawic

Gastronomia
1. Zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m.
2. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w jednej Sali lekcyjnej, obiady wydawane
w opakowaniach jednorazowych.
3. Po obiedzie odbędzie się czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
4. W oddziale 3-latków wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z
dodatkiem detergentu.
5. Dania i produkty wydawane będą przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

