WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W WARUNKACH PANDEMII COVID-19
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W GDYNI OD 10.01.2022r.

Organizacja zajęć w szkole:
I ZASADY OGÓLNE


Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych lub innych wskazujących na chorobę zakaźną oraz
gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.



Rodzic wysyłający dziecko do szkoły w okresie epidemii wyraża zgodę na
pomiar temperatury dziecku w sytuacji wystąpienia u niego objawów
chorobowych.



Rodzice uczniów mających problemy zdrowotne objawiające się kaszlem,
katarem, kichaniem, itp., które nie są związane z Covid -19, powinni o tym
fakcie poinformować wychowawców lub przedstawić zaświadczenie lekarskie.



Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.



Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu
publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo
oraz środkami indywidualnymi (rower, hulajnoga) z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.



Rodzice są zobowiązani do przekazania aktualnego numeru telefonu dla
szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.



Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38℃,
kaszel, odizoluje ucznia do odrębnego pomieszczenia i niezwłocznie
powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).



W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Rekomendujemy zachowanie dystansu społecznego i maseczek w częściach
wspólnych szkoły, takich jak: szatnia, korytarz, biblioteka, jadalnia, toaleta oraz
w sekretariacie szkoły.



II ORGANIZACJA NAUKI W SZKOLE



Do szkoły uczniowie przychodzą punktualnie, według wyznaczonych godzin,
wchodząc wejściem głównym do szatni.



Przy wejściu do szkoły znajdują się dozowniki służące do dezynfekcji dłoni.



Dzieci są przyprowadzane/odbierane do/ze szkoły wyłącznie przez osoby
zdrowe.



Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający dzieci rozstają się ze swoimi
pociechami najdalej przy wejściu do szatni (krata przy wejściu do szatni)
i zostawiają je pod opieką pracowników szkoły.



Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły (wejście do szatni), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
a) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
b) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
c) 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).



Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej –
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.



Rodzice/opiekunowie odbierający ucznia bezpośrednio po lekcjach czekają
przed szkołą. Uczniowie ubierają się samodzielnie pod opieką wychowawcy
lub pracownika szkoły. Nauczyciel odprowadza uczniów do drzwi wejściowych,
gdzie przekazuje ich rodzicom/opiekunom.



Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze świetlicy czeka przy wejściu do szatni.
Tam informuje o chęci odebrania swojego dziecka. Uczeń ubiera się
samodzielnie pod opieką wychowawcy świetlicy lub pracownika szkoły.



Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.



W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy dezynfekowany będzie po
każdych zajęciach natomiast podłoga będzie umyta detergentem lub
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa
na lekcjach wychowania fizycznego – załącznik nr 1



Zasady korzystania z pracowni komputerowej – załącznik nr 2



Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a także w czasie zajęć.



Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w
interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.



Uczeń nie powinien zabierać 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, rzeczy.



Rodzice zapewniają dzieciom jedzenie i picie. Źródełko wody pitnej oraz
automat są nieczynne.



Biblioteka szkolna będzie pracowała w zmienionej formie, natomiast czytelnia
będzie wyłączona z użytkowania. Szczegóły pracy biblioteki – załącznik nr 3



Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Szczegółowe zasady
zachowania i przebywania w świetlicy – załącznik nr 4

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I
POWIERZCHNI


Każda osoba wchodząca z zewnątrz do budynku szkoły ma obowiązek
zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.



Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie regularnie myją ręce wodą z
mydłem i dezynfekują je płynem.



Uczniowie i nauczyciele obowiązkowo dezynfekują lub myją ręce przed
wejściem do sali komputerowej oraz na obiekty sportowe.



Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, by dzieci regularnie i starannie
myły ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie
z boiska, po skorzystaniu z toalety.



Kierownik administracji szkoły codziennie monitoruje prace porządkowe, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych - poręczy,
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, włączników światła.



Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.



W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk - instrukcje.

IV. GASTRONOMIA


Obiady wydawane są zgodnie z ustalonym harmonogramem.



Przed przystąpieniem przez dzieci do spożywania posiłku blaty stołów są
dezynfekowane.



Przed wejściem na stołówkę obowiązuje dezynfekcja lub mycie rąk.



Uczniowie nie mogą pożyczać i użyczać sobie wzajemnie żywności, napojów,
sztućców, itp.

V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U
PERSONELU


Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych lub zachorowanie
na Covid-19.



W szkole wyznaczone jest izolatorium (wyposażone w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) - pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w
przypadku objawów chorobowych.



Pracownicy/obsługa szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i powiadomić
dyrektora o swojej nieobecności. Powinni skontaktować się telefonicznie z
lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer
999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia wirusem COVID-19.



Dyrektor szkoły w czasie nieobecności w pracy nauczyciela organizuje za
niego zastępstwo. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa
za nieobecnych nauczycieli istnieje możliwość zawieszenia zajęć w szkole po
uzgodnieniu tego z organem prowadzącym oraz powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną.



W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem COVID-19 jest on
niezwłocznie odsunięty od pracy.



W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID – 19 pracownik jest
zobowiązany powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.



Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno –
epidemiologiczną w celu ustalenia dalszego postępowania.

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA


W przypadku wystąpienia u ucznia podczas zajęć objawów sugerujących
zakażenie wirusem COVID-19, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i
powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o podejrzeniu choroby.



Uczeń oczekuje na rodzica/opiekuna w wyznaczonym pomieszczeniu lub
wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go. Na
czas oczekiwania uczeń ma zapewnioną stałą opiekę osoby dorosłej z
zachowaniem środków ostrożności, w tym właściwej odległości.



W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID – 19 u ucznia, rodzic/opiekun
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.



Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno –
epidemiologiczną w celu ustalenia dalszego postępowania.

VII. STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ZBIOROWEJ


Pracownicy przejmujący opiekę nad uczniem od rodziców/upoważnionych
opiekunów czy przekazujący ucznia po zajęciach rodzicom/opiekunom
zobowiązani są zachować możliwie największy dystans.



Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad uczniem przebywającym w
izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce
środki ochrony indywidualnej: maseczkę i rękawiczki.

Procedury zostały opracowane w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 02.08.2021r.)

