USTALENIA DYREKTORA
W celu minimalizacji narażenia na ryzyko zakażenia wirusem COVID-19
uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich,
działając na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
15 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – zajęcia rewalidacyjne, edukacja wczesnoszkolna,
konsultacje w szkole,
ustalam następujące, dodatkowe wymagania bezpieczeństwa:
 wszyscy pracownicy, przed wznowieniem opieki nad uczniami winni być ponownie zapoznani
z obowiązującymi instrukcjami i procedurami higieniczno – sanitarnymi (HACCP i inne obowiązujące w Szkole) oraz niniejszymi ustaleniami za pisemnym potwierdzeniem;
 dodatkowe wymagania bezpieczeństwa, konieczne dla zachowania zdrowia należy udostępnić
do wiadomości rodziców/opiekunów uczniów pozostających pod opieką Szkoły i w razie
potrzeby odpowiednio wyjaśnić;
 do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną;
 ogranicza się rotację nauczycieli pomiędzy grupami, podczas sprawowania opieki nad uczniami
do sytuacji koniecznych, uzasadnionych (decyzję, każdorazowo podejmuje dyrektor);
 osoby z grupy podwyższonego ryzyka zakażenia (kobiety ciężarne, karmiące dziecko piersią,
po przebytych ciężkich chorobach lub operacjach, powyżej 60 roku życia) w miarę możliwości
nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze;
 zabawki, których nie można dezynfekować w prosty sposób należy usunąć z pomieszczeń
pobytu uczniów, zmagazynować w bezpiecznym miejscu i zabezpieczyć przed dostępem osób
postronnych oraz zniszczeniem, wykorzystywane do zajęć przybory sportowe należy dokładnie
dezynfekować;
 obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia przez uczniów zabawek lub innych przedmiotów;
 do Szkoły, na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dzieci kl. I-III przyprowadzają wyłącznie
zdrowi i nie poddawani aktualnie kwarantannie rodzice lub opiekunowie. Osoby z objawami
chorobowymi mogącymi sugerować zakażenie lub w razie uzasadnionego podejrzenia
złamania kwarantanny, nie zostaną wpuszczone na teren Szkoły, o podejrzeniu złamania
kwarantanny zostaną dodatkowo powiadomione służby sanitarne;
 jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie
wolno przyprowadzać dziecka do Szkoły;
 do Szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 wprowadza się zasadę mierzenia temperatury i wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka
(rodziców należy pouczyć o ewentualnych konsekwencjach zatajenia istotnych informacji
mogących świadczyć o zakażeniu dziecka, domowników lub kwarantannie tych osób, w tym
odpowiedzialności karnej z Art. 165. § 1 ust. 1 Kodeksu karnego - pozbawienie wolności
od 6 miesięcy do lat 8);
 podczas pobytu w Szkole w przestrzeni wspólnej uczniowie powinni mieć założone maseczki

zasłaniające usta i nos.
 należy uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka
również w trakcie pobytu w Szkole, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów chorobowych (brak takiej zgody jest równoznaczny z rezygnacją
rodziców/opiekunów z pobytu dziecka pod opieką Szkoły);
 jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie
może przebywać w Szkole, rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka do domu i skontaktowania się z lekarzem;
 rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Szkoły oraz nauczyciele
i inni pracownicy Szkoły, są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki,
maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice);
 przy drzwiach wejściowych należy zorganizować stanowisko do dezynfekcji i umieścić
informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do Szkoły;
 należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali
rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos (maseczki, przyłbice);
 rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Szkoły są zobowiązani
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci
i ich rodziców wynoszący min. 2 m;
 rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Szkoły
(krótki korytarz przy sali nr 2) z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m
od kolejnego rodzica z dzieckiem;
 podczas przekazywania/odbierania dziecka na terenie Szkoły może przebywać tylko jedna
osoba (rodzic, opiekun), pobyt osób towarzyszących (np. drugi rodzic, inne dzieci - rodzeństwo) jeżeli to konieczne, należy ograniczyć wyłącznie do podwórka szkolnego. Obowiązuje
całkowity zakaz poruszania się po terenie szkoły osób nie będących pracownikami
wykonującymi czynności służbowe.
 podczas przekazywania/odbierania dziecka na teren budynku zabrania się wnoszenia toreb,
siatek i innych pojemników np. z zakupami (nie dotyczy damskich torebek i męskich saszetek
na dokumenty) oraz zbędnych przedmiotów np. rowerki, hulajnogi itp. (nie dotyczy wózków
dziecięcych);
 należy zaktualizować wszystkie numery kontaktowe do rodziców i opiekunów dzieci oraz
uczulić te osoby na konieczność bezwzględnego odbierania telefonów ze Szkoły (można zachęcać rodziców/opiekunów do przypisania charakterystycznego, wyraźnego dzwonka
do kontaktu „Szkoła”);
 należy uzupełnić istniejące wykazy telefonów o numery do: organu prowadzącego, kuratora
oświaty, stacji sanitarno - epidemiologicznej, służb medycznych i umieścić je w miejscu łatwo
dostępnym;
 pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Szkoły,
wynoszący min. 1,5 m;
 personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym
się dziećmi;

 wprowadza się zakaz wchodzenia do budynku Szkoły osób trzecich (np. dostawcy materiałów
i/lub usług) z wyłączeniem sytuacji awaryjnych uniemożliwiających normalne funkcjonowanie
placówki;
 dostarczane z zewnątrz towary, materiały należy odbierać od dostawców przed wejściem
do budynku z zastosowaniem środków ochrony osobistej (maseczka, rękawice ochronne);
 dostarczone z zewnątrz towary, materiały należy poddać dezynfekcji za pomocą środków
dezynfekujących. Towary, materiały, które nie mogą być dezynfekowane płynnym środkiem
dezynfekującym należy poddać „kwarantannie” przez min. 48 godz. w wyznaczonym do tego
celu pomieszczeniu (nie dotyczy produktów spożywczych);
 obowiązuje absolutny zakaz wychodzenia poza teren Szkoły;
 we wszystkich pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zapewnia się środki do mycia
i dezynfekcji rąk;
 dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk muszą być umieszczone w miejscach niedostępnych
dla dzieci;
 we wszystkich pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone są instrukcje HACCP
bezpiecznego mycia i dezynfekcji rąk (w przypadku zauważenia jej ubytku należy niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora w celu niezwłocznego uzupełnienia braku);
 umieścić obrazkową instrukcję mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dzieci,
podczas mycia rąk przez dzieci zachęcać do mycia zgodnie z instrukcją,
 wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w odpowiednie, indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos (przyłbice),
 wszyscy pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania środków ochrony
indywidualnej zgodnie z instrukcją producenta i niniejszymi ustaleniami;
 pracownicy nie noszą biżuterii (np. pierścionków), gdyż utrudniają one prawidłowe umycie,
dezynfekcję rąk;
 zapewniane są specjalnie zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony indywidualnej;
 codzienne prace porządkowe, należy przeprowadzać starannie ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni
dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni
płaskich, w tym blatów biurek, stołów i stolików w salach;
 przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta zawartych
w Karcie charakterystyki lub znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne
jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji;
 należy wzmóc nadzór nad codziennymi pracami porządkowymi;
UWAGA !
• jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych
osób) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze Szkoły;
• w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (pracownika, lub
dziecka) należy postępować ściśle zgodnie z „Procedurą bezpiecznego postępowania w sytuacji

wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Szkoły Podstawowej nr 5 w
Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19” stanowiącą
załącznik do niniejszych ustaleń;
Decyzje i polecenia wydane przez służby sanitarne i/lub medyczne są nadrzędne w stosunku do
niniejszych ustaleń.
Niniejsze ustalenia obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
Załączniki:
1. Procedura bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka
pozostającego pod opieką Szkoły Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich niepokojących
objawów sugerujących zakażenie COVID-19.
2. Procedura organizacji konsultacji dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl.

w okresie pandemii COVID-19.
3. Procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi lub

dydaktycznych dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl. w okresie
pandemii COVID-19.
4. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl.

w okresie pandemii COVID-19.
5. Procedura korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śl. w okresie

pandemii COVID-19.
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