Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 19/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
z dnjb w Orli z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Procedury organizacji zajęć w Szkole Podstawowej z dnjb w Orli - klasy IV-VIII:
•

Od 1 września 2020 r. uczniowie klas IV-VIII biorą udział w stacjonarnych zajęciach
dydaktyczno-wychowawczych w szkole podstawowej.

•

Zebrania z rodzicami i konsultacje z rodzicami będą odbywały się z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległość.

•

W miarę możliwości dzieci mieszkające w Orli przychodzą do szkoły o godzinie 7 45.

•

W autobusie szkolnym uczniowie zobowiązani są przebywać w swoich maseczkach, w
przypadku braku maseczki uczeń nie zostanie wpuszczony do autobusu.

•

Klasa przyporządkowana jest do danej sali: IV - sala nr 15, V - sala nr 9, VI - sala nr 10,
VII a - sala nr 17, VII b - sala nr 20, VIII - sala nr 18. Z wyjątkiem zajęć
informatycznych, językowych, wychowania fizycznego, zajęć specjalistycznych oraz
zajęć dodatkowych

•

Z sali, w której przebywa grupa, są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

•

Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie będą mogli
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

•

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie
dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z
niepełnosprawnościami. Rodzic powinien zadbać o regularne czyszczenie danego
przedmiotu/rzeczy w domu.

•

Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.

•

Przerwy i lekcje w szkole reguluje rozkład dzwonków. Klasa spędza przerwy pod
nadzorem nauczycieli.

•

Uczniowie podczas przerw przemieszczają się w obrębie wyznaczonych stref przy sali

•

Rozkład przerw:
8 45-8 50
9 35-9 50 przerwa śniadaniowa
10 35-10 45
11 30-11 45 przerwa obiadowa kl. 1-3

12 30-12 45 przerwa obiadowa 4-6
13 30-13 40 przerwa obiadowa 7-8
14 25-14 35

•

Przyniesione kanapki uczniowie mogą zjeść w trakcie 2 przerwy, siedząc przy swojej
ławce w klasie.

•

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).

•

Ubrania wierzchnie znajdują się w szatniach przydzielonych do poszczególnych klas (co
drugi boks). Przy wejściu do szatni zostanie umieszczony środek do dezynfekcji rąk.

•

Uczeń po zmianie obuwia i odzieży wierzchniej niezwłocznie udaje się pod przydzieloną
salę

•

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.

•

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. 2 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).

•

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani wyrazić pisemną zgodę na pomiar temperatury
ciała ucznia.

•

Dopuszczalna temperatura ciała jest do 37,5. W przypadku temperatury wyższej
zawiadamia się telefonicznie rodzica, który zobowiązany jest niezwłocznie zabrać
dziecko

•

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (m.in. katar, kaszel, podwyższona temperatura, ból
głowy, ból brzucha, złe samopoczucie).

•

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (katar, gorączka, kaszel, ogólne złe samopoczucie, ból brzucha, ból
głowy) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym
miejscu (sala nr 19), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
Rekomendowany własny środek transportu.

•

W przypadku zaistniałej wyżej sytuacji pracownik szkoły telefonicznie kontaktuje się- z
rodzicem/opiekunem ucznia.

•

Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

•

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły.

•

Będzie ograniczone przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
•

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.

•

Po wejściu do budynku szkoły wszystkie osoby mają bezwzględny obowiązek
skorzystania z płynu dezynfekującego umieszczonego na framudze drzwi.

•

Uczniowie muszą myć ręce wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

•

Będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal do 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.

•

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 koronawirusem 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.

•

Została ustalona lista osób na każdy dzień tygodnia z dokładnym określeniem czasu
pracy pracownika i obszaru po którym będzie się poruszał.

•

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

