Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 18 maja 2020 r.

PROCEDURY POBYTU DZIECI i UCZNIÓW W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. ST. MIKOŁAJCZYKA W JASZKOWEJ DOLNEJ
W SYTUACJI pandemii COVID-19

PROCEDURY DOTYCZĄ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. ST. MIKOŁAJCZYKA W JASZKOWEJ DOLNEJ
Cel:
• zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa w szkole w czasie
sprawowania opieki i nauki uczniów i dzieci oddziału przedszkolnego,
• ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i
higieny pracy
Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale
mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100%
wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem dlatego rodzic decydując się na
przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić
OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

I.

PRZYGOTOWANIE SAL I POMIESZCZEŃ

1. Przed przyjęciem dzieci/uczniów do oddziału przedszkolnego i szkoły w czasie
pandemii COVID-19, przygotowane są wszystkie sale lekcyjne.
2. W sali lekcyjnej nauczyciel przeprowadza selekcję zabawek, pomocy
dydaktycznych pozostawiając te, które można szybko zdezynfekować.
3. Z sali lekcyjnej należy usunąć dywany, rośliny i inne przedmioty, które łatwo
przyciągają kurz, bakterie i wirusy.
4. Toalety i łazienki dostępne są dla dzieci/uczniów, wyposaża się w ręczniki
papierowe i mydło antybakteryjne.

5. W zależności od ilości zgłoszonych dzieci wyznacza się sale stałego pobytu
dzieci/ uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. Dzieci/ uczniowie nie
zmieniają grup i nie przemieszczają się po szkole/ z wyjątkiem łazienki przyległej
do sali lekcyjnej, w której przebywają.
6. Grupa dzieci musi być liczebnością dostosowaną do powierzchni sali lekcyjnej –
4 m² na jedno dziecko, ale nie więcej niż 12 dzieci (za zgodą organu
prowadzącego 14 dzieci).
7. Dzieci/ uczniowie mają przygotowane stoliki. W sali odległości pomiędzy
stanowiskami dla uczniów wynosi 1,5 m. (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
8. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych
zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają
umyte lub
zdezynfekowane.
9. Dzieci/uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego wyłącznie pod opieką
nauczyciela oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy
zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
II. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA
DZIECI/UCZNIÓW PRZEZ RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW.
OBOWIĄZKI RODZICA
1. Co najmniej dwa dni przed przyprowadzeniem dziecka/ucznia do oddziału
przedszkolnego/szkoły rodzic zgłasza telefonicznie konieczność pozostawienia
dziecka w dyrektorowi placówki lub wychowawcy i określa dokładny czas
pobytu dziecka.
2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzić do szkoły wyłącznie zdrowe dziecko.
3. Zgłoszenie dziecka do pobytu w szkole w czasie pandemii COVID-19 wiąże się
ze złożeniem odpowiedniego oświadczenia przez rodziców (załącznik nr 1).
4. Rodzic i dziecko na terenie placówki musi mieć założone rękawiczki i maseczkę.
Maseczkę dziecka rodzic zabiera do domu.
5. Rodzic nie wchodzi na teren szkoły, zostawia dziecko przed wejściem i dzwoni
dzwonnikiem do drzwi informując, aby pracownik szkoły otworzył drzwi i
odebrał dziecko/ucznia.

6. Jeśli rodzic musi wejść do szkoły dezynfekuje ręce przygotowanym płynem
dezynfekującym na bazie alkoholu (minimum 60 %), zgodnie z wywieszoną
instrukcją.
7. Wstęp rodzica do placówki ogranicza się do przebywania w przedsionku
korytarza, w którym może przebywać 1 rodzic.
8. Pracownik obsługi/konserwator/wyposażony w maseczkę lub przyłbicę , odbiera
dziecko od rodzica i dokonuje wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia
dziecka i jego samopoczucia oraz dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
Pomiar dokonywany jest za pomocą termometru na podczerwień (jest po użyciu
dezynfekowany)
9. Jeżeli temperatura wynosi powyżej 37⁰ C, jest równa 37⁰ C lub dziecko wykazuje
inne symptomy chorobowe: kaszel, katar, bóle brzucha, brak apetytu, itp.
pracownik przeprowadzający wywiad odmawia przyjęcia dziecka/ ucznia do
szkoły. Jeżeli dziecko nabyło niniejsze objawy w szkole zostaje odizolowane od
grupy, a nauczyciel powiadamia rodzica o konieczności niezwłocznego odebrania
dziecka ze szkoły.
10.Pracownik obsługi może dokonać pomiaru temperatury ciała również rodzicowi
lub innemu opiekunowi przyprowadzającemu dziecko do szkoły.
11.Do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa
kwarantannę.
12.Przed wydaniem dziecka, pracownik szkoły/konserwator/ nauczyciel/ mierzy
dziecku temperaturę ciała, przyprowadza dziecko do szatni i przekazuje
informację rodzicowi.
13.Rodzice przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola/szkoły
zobowiązani są do zachowania w holu korytarza bezpiecznych odległości od
innych rodziców i innych dzieci oraz od pracowników wynoszący 1,5 metra.
14. Rodzic wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i
niepotrzebnych przedmiotów.
15. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in.
myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego
dotykania oczu, nosa i ust.
16.Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.

17.Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły.
III. POBYT DZIECI /UCZNIÓW W ODDZIALE
PRZEDSZKOLNYM/SZKOLE
1. Dzieci/uczniowie myją ręce wchodząc do szkoły mydłem antybakteryjnym w
toalecie przylegającej do sali i przechodzą do sali, w której będą przebywały
podczas pobytu w szkole / dzieci są bez maseczek/pracownicy mogą być bez
maseczek /
2. Nie wolno dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom przynosić zabawek i
innych przedmiotów z domu.
3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
4. Zabawa dzieci organizowana jest przy stolikach w grupach max. Dwuosobowych.
5. Po zakończonej zabawie, zabawki pomoce dydaktyczne są dezynfekowane i
odkładane na czas potrzebny do zadziałania środka dezynfekującego.
Częstotliwość odkażania zabawek – 2 x dziennie: w czasie posiłku na stołówce/ i
po wyjściu dzieci/uczniów ze szkoły.
6. Dzieci myją ręce po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami i po powrocie ze
świeżego powietrza.
7. Sala wietrzona jest ciągle lub raz na godzinę.
8. Nauczyciel organizuje takie aktywności, które nie wymagają kontaktów
pomiędzy uczniami.
9. Ustalana jest tak praca uczniów,
która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
10. Nauczyciele, pracownicy szkoły zachowują i przestrzegają utrzymywania
dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły na min. 1,5 m.
11.Pracownice obsługi dwa razy dziennie dezynfekują umywalki, deski sedesowe,
klamki, podłogi, włączniki światła, blaty i inne miejsca często dotykane dłońmi
(czynności te wykonują przy nieobecności dzieci w pomieszczeniu i z
zachowaniem zaleceń producenta środka dezynfekującego).

12.Stoliki i krzesła dezynfekowane są od dwóch do trzech razy dziennie: przed
posiłkami, po posiłkach, a także w sytuacjach tego wymagających (czynności te
wykonują przy nieobecności dzieci w pomieszczeniu i z zachowaniem zaleceń
producenta środka dezynfekującego).
13.Pracownicy obsługi ewidencjonują czynności dezynfekcyjne pomieszczeń i
przedmiotów przez wpisanie daty, godziny przeprowadzonej dezynfekcji i
podpisanie się. (Załącznik nr 3)
14. Posiłki wydawane są w małych grupach, dwoje dzieci przy jednym stoliku.
15.Dla zachowania bezpieczeństwa, dzieci/uczniowie nie będą wychodziły na
spacery poza teren szkoły.
16.Dzieci mogą korzystać z przyszkolnego placu zabaw. Na placu może przebywać
jedna grupa . Po opuszczeniu placu zabaw i przed wejściem kolejnej grupy dzieci,
urządzenia należy zdezynfekować płynem na bazie alkoholu (minimum 60 %)
17. Przed opuszczeniem sali, dziecko myje ręce mydłem i jest odprowadzane do
szatni przez pracownika obsługowego pod opiekę oczekującego rodzica.
18. Wyznacza się gabinet pielęgniarki jako pomieszczenie do izolacji dziecka lub
personelu w przypadku zdiagnozowania objawów chorobotwórczych. Gabinet
wyposaża się w środki ochrony ( maseczki, płyn dezynfekujący).

IV. PRACOWNICY OBSLUGI
1. Pracownicy stołówki i obsługi zobowiązani są do zachowania bezpiecznej
odległości między sobą lub stosowania maseczek lub innej zasłony ust i nosa oraz
jednorazowych rękawiczek ochronnych.
2. Nauczyciele, pracownicy szkoły zachowują i przestrzegają utrzymywania
dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły na min. 1,5 m
3. Pracownicy przed wejściem do budynku oraz po zakończeniu pracy dezynfekują
ręce płynem dezynfekującym na bazie alkoholu (zgodnie z instrukcją).
4. Przed przystąpieniem do pracy i po jej zakończeniu, każde stanowisko, blaty,
klamki , wyłączniki prądu i sprzęt należy zdezynfekować płynem na bazie

alkoholu minimum 60% (zgodnie z zaleceniem producenta stosowanego środka
dezynfekującego).
5. Osobom nie będącym pracownikami szkoły zabrania się wchodzenia do
pomieszczeń szkoły.
6. Dostawa towaru do kuchni odbywa się w przedsionku . Należy dopilnować, aby
dostawca zdezynfekował ręce i miał zasłonięte usta i nos.
7. Odbiór towaru odbywa się przez intendenta , który ma ubrane rękawiczki i
przyłbicę lub maseczkę ochronną.
8. Przyjęty towar przed wniesieniem do magazynu , należy zdezynfekować przez
usunięcie i wyrzucenie papierowych opakowań , dezynfekującym lub sparzeniem
(wodą min.70 stopni C).
9. Wszystkie naczynia, sztućce, wózki, tace i przybory , które były używane do
przygotowania potraw, naczynia z których korzystał personel i dzieci/uczniowie
należy umyć i wyparzyć w temperaturze minimum 60 stopni C lub jeżeli to
niemożliwe, zdezynfekować płynem na bazie alkoholu (minimum 60 %).
10. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki zostają wyrzucone do kosza.
V. NAUCZYCIEL
1. Wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w
szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
2. Organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe/ zajęcia opiekuńczowychowawcze/rewalidacje z uwzględnieniem odległości pomiędzy
stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
3. W miarę możliwości dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie
przyborów i podręczników.
4. Wietrzy salę, w której organizujesz konsultacje/zajęcia, co najmniej raz na
godzinę.
5. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
6. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
w tym ustala bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po
zakończeniu zajęć.
7. Dba o szczególną higienę rąk:
a. przed i po kontakcie z dziećmi,

b. zaleca się nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty (na rękach
poniżej łokcia pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają
one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk)
8. Nauczyciel biblioteki przyjmuję do biblioteki po 1 uczniu, książki które uczeń
pozostawił zostają przez co najmniej 3 dni w wyznaczonym pudełku (z
wpisaną datą oddania), następnie są w miarę możliwości czyszczone z
zewnątrz i po 4 dniach mogą być udostępnione w następnej osobie. Regularnie
wietrzy bibliotekę i dezynfekuję miejsce, w które dotykała osoba z zewnątrz.
9. Uczeń w czasie pandemii nie przebywa w bibliotece w innym celu niż
wypożyczenia lub oddania książki.
10. Nauczyciel nie pełniący dyżuru w danym dniu w placówce:
a. Wykonują nadal pracę zdalną zgodnie ze Zarządzenie nr 8/2020 z dnia
25.03.2020 r.
b. W godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie
potrzeby w niezbędne działania.
11. Nauczyciele z edukacji wczesnoszkolnej w celu umożliwienia uczniom
będącym w szkole realizacji podstawy wysyłają zakres materiału do
opanowania z danego dnia, notatki, karty pracy dla uczniów. Rodzice
uzupełniają materiał z uczniami w domu. Część materiału będzie mogła być
realizowana na zajęciach opiekuńczych jeśli rodzic zapewni uczniowi
podręczniki, ćwiczenia.
VI. UCZEŃ
1. Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w Twoim domu przebywał
ktoś na kwarantannie lub w izolacji. nie umawiaj się na konsultacje.
2. Jeżeli umawiałeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt
odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie
innego ucznia.
3. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie
będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
4. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji
natychmiast umyj ręce.
6. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły - 1 osoba
w szatni.

7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie
podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu,
nosa i ust.
8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
9. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie
szkoły.
VII. KONSULTACJE
1. W szkole będą organizowane konsultacje w zależności od potrzeb ucznia.
2. Termin konsultacji zostanie rozesłany poprzez wiadomość w E- dzienniku.
3. Uczeń ma obowiązek co najmniej 2 dni przed konsultacjami zgłosić
potrzebę udziału w spotkaniu u nauczyciela, u którego będzie brał udział w
konsultacjach i mieć przy sobie podpisane przez rodziców oświadczenie
(Załącznik nr 1)
4. Nauczyciel wyznacza godzinę przyjścia ucznia w dniu konsultacji, w celu
uniknięcia kontaktu z innymi osobami zgłoszonymi na konsultację.
5. Jeśli na dany dzień konsultacji jest zadeklarowanych więcej niż 6 osób
nauczyciel wyznacza inny najbliższy termin uczniowi i informuje, go o tym
przez wiadomość w E- dzienniku.
6. Uczeń zgłaszając się na konsultacje zgłasza zakres materiału, który
nauczyciel będzie z nim omawiał lub konkretny problem do rozwiązania.
VIII. ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAUWAŻENIA
OBJAWÓW CHOROBY
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona
temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie
powiadamia drogą telefoniczną dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy.
Dyrektor informuje go następnie o dalszym postepowaniu.
3. Pracownik będący na terenie szkoły, który zauważył objawy choroby u siebie
lub współpracownika, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora.

4. Potwierdzenie u pracownika objawów choroby skutkuje odizolowaniem
pracownika od innych poprzez odizolowanie pracownika od innych,
umieszczenie pracownika w pomieszczeniu do tego przygotowanym lub
nakazie niezwłocznego udania się do domu i skontaktowanie się z lekarzem
rodzinnym, stacją sanitarno-epidemiologiczną, która zadecyduje o dalszym
postępowaniu.
5. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor
powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
6. Obszar, w którym poruszała się i przebywał pracownik, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki,
poręcze, uchwyty itd).
7. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadomić stację sanitarno
epidemiologiczną w Kłodzku (Załącznik nr 2) i stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń.
Załączniki nr 1 : Oświadczenie rodzica
Załącznik nr 2: Wykaz telefonów do instytucji w razie pojawienia się
objawów choroby zakaźnej
Załącznik nr 3: Ewidencja czynności dezynfekcyjnych pomieszczeń i
przedmiotów.
Załącznik nr 4: Instrukcja mycia rąk
Załącznik nr 4: Instrukcja nakładania i zdejmowania rękawiczek ochronnych
Załącznik nr 5: Instrukcja nakładania i zdejmowania maseczki

Załącznik nr 1
do procedury pobytu dzieci/uczniów
w Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej
w czasie COVID-19

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
1. Informuję, że w momencie przyprowadzania dziecka/ucznia do placówek
nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną lub izolacją.
2. Zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka/ucznia
niebudzącego wątpliwości, co do stanu zdrowia.

zdrowego i

3. Wrażam zgodę na codzienne dokonywanie pomiaru temperatury ciała u
dziecka/ucznia oraz opiekuna
rodzica przyprowadzającego do
przedszkola/szkoły podopiecznego.
4. Jestem świadomy czynników ryzyka związanych z COVID-19 oraz
odpowiedzialny za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do
Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej.
5. Zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w
placówce w czasie pandemii COVID-19 i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
6. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR
BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE
PANDEMII COVID-19
7. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim
najbliższym otoczeniu
8. W razie stwierdzenia niepokojących objawów, złego samopoczucia mojego
dziecka jestem zawsze dostępny pod numerem telefonu
……….……………………… i zobowiązuję się natychmiastowego
odebrania dziecka z placówki (30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek
oznak chorobowych.

…………………………...........
(data, podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 2
do procedury pobytu dzieci/uczniów
w Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej
w czasie COVID-19

Wykaz telefonów do instytucji w razie pojawienia się objawów choroby
zakaźnej







PSSE w Kłodzku 57-300 Kłodzko; ul. Steafan Okrzei 16
7:00-15:00:
74 867-35-26
74 867-33-23
601-797-415
882022091
695-729-824
poza godzinami pracy
601-797-415
882-112-247
882-022-091
695-729-823
695-729-821
Wykaz szpitali zakaźnych na terenie województwa dolnośląskiego

1

Województw Miejscowoś
o
ć
Adres
ul.
Jeleniogórska
dolnośląskie Bolesławiec 4

2

dolnośląskie

Wałbrzych

ul. S.
Batorego 4

3

dolnośląskie

Wrocław Psie Pole

ul. Koszarowa kom. 519
5
338 486

dolnośląskie

Wrocław Śródmieści
e

ul.
Chałubińskieg (71) 770 31
o 2-2A
51

Lp.

4



Telefon

Nazwa szpitala

(75) 738 01
20

Zespół Opieki Zdrowotnej Oddział Chorób Zakaźnych
Specjalistyczny szpital im. Dra
Alfreda Sokołowskiego Oddział
Chorób Zakaźny
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im.
J.Gromkowskiego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa
(Oddział dziecięcy) Klinika
Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

(74) 648 98
06

lub powiadomienie pod numerem telefonu 999 albo 112.
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Ewidencja czynności dezynfekcyjnych pomieszczeń i przedmiotów
SALA

DATA

GODZINA

CZYNNOŚĆ
Wietrzenie
dezynfekcja stolików, krzesełek
pozostawionych przyrządów
dezynfekcja klamek, włączników światła
klawiatury, myszki
poręcze
toalety
podłogi
Wietrzenie
dezynfekcja stolików, krzesełek
pozostawionych przyrządów
dezynfekcja klamek, włączników światła
klawiatury, myszki
poręcze
toalety
podłogi
Wietrzenie
dezynfekcja stolików, krzesełek
pozostawionych przyrządów
dezynfekcja klamek, włączników światła
klawiatury, myszki
poręcze
toalety
podłogi
Wietrzenie
dezynfekcja stolików, krzesełek
pozostawionych przyrządów
dezynfekcja klamek, włączników światła
klawiatury, myszki
poręcze
toalety
podłogi

PODPIS
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