Załącznik do Zarządzenia nr 2/2021/22 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza
w Siemianowicach Śląskich z dnia 1 września 2021 r.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 5
w Siemianowicach Śląskich od 1.09.2021 r.
§1
Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz
gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku
zdezynfekowania rąk i stosowania środków ochrony osobistej – maseczki, a także
instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk. Osobom wchodzącym do budynku szkoły
umożliwia się korzystanie z dezynfekcji rąk.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku szkoły bez wyraźnej
potrzeby. Jeśli zaistnieje taka potrzeba to mogą to być wyłącznie osoby bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej, według zasady jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi.
Osoby te są zobowiązane do zachowania dystansu minimum 1,5 metra, zastosowania
środków ochrony osobistej – maseczki i dezynfekcji rąk.
5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Jeśli
zaistnieje taka, to mogą to być wyłącznie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej. Są one zobowiązane do zachowania dystansu minimum 1,5 metra,
zastosowania środków ochrony osobistej – maseczki i dezynfekcji rąk.
6. Uczniowie, pracownicy i inne osoby przebywające w częściach wspólnych budynku
stosują środki ochrony osobistej – maseczki.
7. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
8. Szkoła posiada termometry bezdotykowe oraz stacje do dezynfekcji rąk z termometrem
bezdotykowym.
9. Jeżeli u ucznia zostaną zaobserwowane objawy infekcji lub choroby zakaźnej,
izoluje się ucznia w wyznaczonym miejscu izolacji, minimalizując kontakt z innymi
osobami i zapewniając minimum 2 metry dystansu od innych osób, następnie
niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły.

10. W szkole obowiązują zasady higieny: mycie rąk po przyjściu do szkoły, dezynfekcja
rąk po każdorazowym wejściu do szkoły z przerwy, osłona zgięciem łokciowym
podczas kichania i kaszlu, częste mycie rąk oraz unikanie dotykania rękoma okolic
oczu, nosa i ust.
11. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować, zostają
usunięte. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są regularnie myte
lub dezynfekowane.
12. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na ławce ucznia lub w tornistrze. Uczniom nie wolno wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
13. Szkoła zapewnienia pracownikom środki ochrony osobistej – maseczki oraz rękawiczki
jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
14. W klasach I - III organizuje się przerwy podczas zajęć w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut, w taki sposób by uczniowie danego
zespołu klasowego mieli ograniczoną możliwość kontaktowania się z uczniami z innych
zespołów klasowych.
15. Grupa uczniów lub zespół klasowy przebywa podczas zajęć w stałej sali z wyłączeniem
zajęć w-f, informatyki oraz przyrody, biologii i chemii.
16. Sale lekcyjne oraz części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie
zajęć i podczas przerw.
17. Jeśli pozwalają na to warunki pogodowe uczniowie w czasie przerw przebywają
na placu szkolnym.
18. Podczas przerw w budynku oraz na placu szkolnym uczniowie powinni przebywać
wśród koleżanek i kolegów z danego zespołu klasowego zachowując dystans społeczny.
19. Po dzwonku kończącym przerwę uczniowie ustawiają się w wyznaczonych miejscach
zachowując dystans społeczny. Po przybyciu nauczyciela wchodzą do budynku szkoły
stosując środki ochrony osobistej – maseczki, dezynfekując ręce udaję się grupą
na zajęcia.
20. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele zachowuje
się 1,5 metra odległości między biurkiem nauczyciela a ławkami uczniów
lub pozostawia się wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie biurka nauczyciela.
21. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele przed
rozpoczęciem zajęć nauczyciel zdezynfekuje powierzchnie biurka nauczyciela.
22. Dotykane przez uczniów pomoce dydaktyczne i przedmioty wykorzystywane podczas
zajęć nauczyciel dezynfekuje po ich użyciu.
23. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
24. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem
lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

25. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
26. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z regulaminem świetlicy.
27. Ustala się zasady korzystania z zasobów biblioteki szkolnej uwzględniając konieczny
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych
lub udostępnianych w bibliotece.
28. 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. Ministerstwa Zdrowia
i Narodowego Funduszu Zdrowia.
29. Podczas zajęć pozalekcyjnych, które winny odbywać się po zakończeniu zajęć
obowiązkowych, obowiązują takie same procedury bezpieczeństwa jak podczas zajęć
lekcyjnych. W związku z udziałem uczniów z różnych zespołów klasowych w zajęciach
zwraca się szczególną uwagę na zachowanie dystansu między uczniami z różnych
oddziałów.
30. Rekomenduje się pracownikom, uczniom w wieku 12-18 lat i ich rodzicom dobrowolny
udział w szczepieniach przeciwko COVID-19 w punktach populacyjnych oraz podczas
akcji szczepień zorganizowanej na terenie szkoły lub podczas wyjść do punktu
szczepień zorganizowanego przez szkołę.
§2
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do kontaktu z inspekcją
sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999 i 112.
2. Wyznaczony pracownik szkoły kontroluje, czy wchodzące do szkoły osoby z zewnątrz,
w tym rodzice uczniów, stosują się do obowiązku zdezynfekowania rąk i stosowania
środków ochrony osobistej – maseczki oraz by nie przekraczały wyznaczonej strefy dla
rodziców.
3. Monitoruje się regularne mycie rąk wodą z mydłem przez uczniów szczególnie
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
4. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
5. Monitoruje się przestrzeganie czasu niezbędnego do wietrzenia sal i korytarzy,
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie, gdy okna
są otwarte.
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. Zapewnia się pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe.
9. Jeżeli z pomieszczeń szkoły i korytarzy korzysta podmiot zewnętrzny zobowiązuje
się go do przestrzegania niniejszych procedur oraz monitorowania ich przestrzegania
przez osoby trzecie, będące pod opieką tego podmiotu.
§3
Działalność stołówki
1. Przy organizacji żywienia w stołówce szkolnej obok warunków higienicznych
regulowanych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
pracowników.
2. Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca minimum
1,5 metra, zapewnia się także środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwraca
się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń oraz sztućców, a także higieny osobistej.
3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych. Stoliki
są numerowane. Uczniowie, w miarę możliwości, spożywają posiłki przy stolikach
z rówieśnikami ze swojego oddziału klasowego.
4. W stołówce ogranicza się samoobsługę. Dania, produkty i sztućce podawane są przez
obsługę stołówki.
5. Powierzchnie dotykowe są czyszczone i dezynfekowane między przerwami
obiadowymi, a pomieszczenia kuchni i stołówki szkolnej są wietrzone co najmniej raz
na godzinę w trakcie lekcji i przerw międzylekcyjnych.
6. Wielorazowe naczynia i sztućce są wyparzane.
§4
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Wydziela się miejsce izolacji, tj. przestrzeń, w której będzie można odizolować osobę
w przypadku zaobserwowania objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej
powinni pozostać w domu i niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały
dalsze czynności dla pracownika.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, objawów
infekcji lub choroby zakaźnej powinien on niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi
szkoły, który w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności,
kieruje do domu celem skontaktowanie się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla
pracownika.
5. Stanowisko pracy oraz obszar, w którym przebywał pracownik, u którego wystąpiły
objawy infekcji lub choroby zakaźnej, bezzwłocznie poddany jest wietrzeniu,
dezynfekcji i sprzątaniu, zgodnie z zasadami zawartymi w szkolnych procedurach
bezpieczeństwa.
6. W przypadku potwierdzenia przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym
u pracownika, który miał kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje
się i stosuje do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

