Załącznik do Zarządzenia nr 15/2020/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Adama Mickiewicza w
Siemianowicach Śląskich z dnia 14 stycznia 2021 r.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 5
w Siemianowicach Śląskich od 1.09.2020 r.
Aktualizacja obowiązująca od dnia 18 stycznia 2021 r.
Opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek

§1
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 umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku
szkoły umożliwione jest korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły bez zaistnienia
wyraźnej potrzeby, a jeśli taka zaistnieje pozostają tylko w wyznaczonej przestrzeni szkoły,
zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans min. 1,5 m, osłona ust i nosa,
dezynfekcja rąk.
5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje
je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk). Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych i przebywać w wyznaczonych obszarach.
6. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia poprzez kontakt
telefoniczny.
7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje ucznia w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
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i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia
ze szkoły.
9. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły, częste
mycie rąk, osłona zgięciem łokciowym podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
rękoma oczu, nosa i ust.
10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, zostają usunięte. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć
są czyszczone lub dezynfekowane.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
12. Ustalony został indywidualny harmonogram dnia dla każdej klasy, określający godziny
przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania ze stołówki szkolnej oraz zajęć na
boisku.
13. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa podczas zajęć w wyznaczonej stałej sali.
14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem
lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
15. Sale oraz korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
16. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min., w taki sposób by każda grupa
uczniów (zespół klasowy) w trakcie przebywania w szkole nie miał możliwości (lub miał
ograniczoną do minimum) kontaktowania się z uczniami z pozostałych klas.
17. Uczniowie przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie każdej
przerwy, jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe.
18. Na przerwach uczniowie powinni przebywać wśród koleżanek i kolegów z danej klasy.
Nie gromadzą się, zachowują dystans społeczny.
19. Po przerwach uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach ze swoją klasą,
zachowując dystans społeczny.
20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
21. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
22. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z regulaminem świetlicy.
23. Ustala się zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
w bibliotekach.
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24. Ustala się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania zasady korzystania z gabinetu
profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone
w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego
Funduszu Zdrowia.
25. Na zajęciach pozalekcyjnych obowiązują takie same procedury bezpieczeństwa jak w czasie
zajęć lekcyjnych. W związku z udziałem uczniów z różnych klas w zajęciach zwraca
się uwagę na zachowanie dystansu.
26. Uczniowie i pracownicy obligatoryjnie poruszają się w częściach wspólnych na terenie
budynku w maseczkach lub przyłbicach.
§2
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Pracownik szkoły dopilnowuje, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów,
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały
zakryte usta i nos oraz nie przekraczały 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 z pobytu na świeżym
powietrzu i po skorzystaniu z toalety.
4. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, 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 i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzega się czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
7. Pracownicy na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go do
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących
do szkoły, jak również ich wietrzenia.
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§3
Działalność stołówki
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia
przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych regulowanych
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.
2. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli
to niemożliwe zapewnia się środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić
na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, w których
zapewniono prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie
epidemii. Uczniowie w miarę możliwości spożywają posiłki przy stolikach z rówieśnikami
z danej klasy. Blaty stołów i poręcze krzeseł czyszczone są między przerwami obiadowymi.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce są wyparzane.
5. W stołówce ogranicza się samoobsługę. Dania i produkty podawane są przez obsługę
stołówki.

§4
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. Wyznacza się gabinet pielęgniarki szkolnej jako pomieszczenie, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej
powinni pozostać w domu i niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się
stanu zdrowia zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi
szkoły, a po odizolowaniu skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
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w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe oraz zastosować się
do indywidualnych zaleceń wydanych przez właściwy organ Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustalić listę osób,
które miały kontakt z zakażonym.
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