Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 19/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
z dnjb w Orli z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Procedura organizacji zajęć w świetlicy Szkoły Podstawowej z dnjb w Orli
w czasie epidemii od 1 września 2020 r.
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Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych. Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi
pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie.
Dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.
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.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły, autobusu
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
Rodzice, opiekunka lub osoba upoważniona mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do
przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady - jeden
rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym
należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na
terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia
własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.
Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu
z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.
Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
Jeżeli pracownik świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę
zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on
niezwłocznie powiadomić rodzic/opiekun o konieczności pilnego odebrania ucznia ze
szkoły.
Będzie zapewniony szybki sposób komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia. W razie
konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez numer telefonu podany
przez rodzica.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Z sali, w której przebywa grupa, są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze
itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym lub w tornistrze.
Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów,
pluszaków etc).
W grupie może przebywać do 25 uczniów.
W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali.
Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może wynosić mniej niż 2 m2 na 1
osobę (uczniów i nauczycieli).
Korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, jest możliwe przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany.
Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi
dystans.
Będą ograniczane aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły (np. spacer do parku).
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między sobą, w
każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą mieli
ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z
którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności będą zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk -instrukcje.
Będzie zapewniona bieżąca dezynfekcja toalet.

Gastronomia
 Korzystanie z posiłków będzie bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym
zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej
grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.


Jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.
 W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronowirusem lub zachorowania
na COVID-19


Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.



Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a
także obowiązujących przepisów prawa.



W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od
pracy. Zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup uczniów, będzie powiadomiona
właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, a pracownik zastosuje
się do wydawanych instrukcji i poleceń.



Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, będzie poddany gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zostaną zdezynfekowane
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastaną zastosowane
indywidualne zalecenia wydane przez inspektorat sanitarny.



Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych są umieszczone
w wyznaczonym miejscu.



Będą stosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.



W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

