
Zalącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3O/2O

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania

i przeciwdzialania COV!D-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

im. Jana Pawła !l w Damnicy.

l. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2OL6 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z2OL9 r. poz.LI48 ze zm.|,

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia żOO2 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z2OżO r. poz. 1166 ze zm.)

3. Wytyczne MEN, MZ iGlS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1

września żO2O r, z dnia 5 sierpnia 2O2O r.

|l. Procedurv dla uczniów od klasv l do Vlll

L Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych

sugerujących infekcję dróg oddechowych. Uczniowie, których rodzice lub inni

. . 
członkowie rodziny przebywają w kwarantannie nie mogą uczęszczać do szkoły.

2. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z niej wskazanymi wejściami:

o wejście główne: klasy 1a, 2a,3a,3b,6b,7a;

o wejście przez szatnie w piwnicy: klasy 4a,5a, 6a,7b,8a, 8b;
i

o wejście przy sali gimnastycznej: wychowankowie grup ,,a'C i D w godz.

7.00 - 15.00;

o wejście przy administracji: wychowankowie przedszkola - grupy A i B w

godz. 6.15 - 15.45 oraz grup ,,O" Cl D w godz. 6.15 - 7.00 i 15.00 - 15.45.

3. Każdy uczeń wchodzący na teren szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz

założenia maseczkizakrywającej usta i nos.

" 4. Każda klasa uczniów powinna przebywać w jednej wyznaczonej, stałej sali, z

wyjątkiem przemieszczania się na lekcje wychowania fizycznego, informatyki

!,



oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

5. Uczniowie nie mogą przynosić z domu niepotrzebnych przedmiotów lub swoich
zabawek.

6. Uczniowie korzystają ze swoich podręczników i przyborów szkolnych, nie

wymieniają się nimi z innymi uczniami. Przynoszą do szkoły tylko niezbędne

rzeczy:. podręczniki, zeszyty i przybory szkolne.

7. Każdy uczeń korzysta ze swojej szafki.

8. Uczniowie regularnie myją ręce.

9, Przed każdą rozpoczynającą się lekcją i po każdej zakończonej lekcji uczeń

obowiązkowo dezynfekuje dłonie.

10. Podczas kichania i kaszlu należy zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną lub

zgięciem łokciowym.

11. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust.

12. Uczniowie klas lV - Vlll korzystają z przerw zgodnie z ustalonym

harmonogramem dzwonków. Na przerwach, uczniów od klasy lV do Vlll
obowiązuje noszenie maseczki ochronnej.

13. Na przerwach każda z klas ma ściśle wyznaczone miejsce do jej spędzania:

. A) w razie niepogody:

* klasy: 7b,8a i 8b - górny hol

* klasy: 4a,5a i 6a - dolny hol

* klasa: 6bi7a- piwnica

B ) w czasie sprzyjającej pogody uczniowie korzystają z terenu szkoły:

*klasy lV-Vl- zajmują teren boiska ,,matego" - wyjście od holu głównego

*klasy Vll-Vlll- zajmują teren boiska ,,dużego" - z tytu szkoty,

C) przerwy dla uczniów klas l- lll są organizowane w innym czasie niż przerwy

dla uczniów klas lV - Vl!l, nie rzadziej niż co 45 minut. Podczas przerw uczniowie
' korzystają z dostępnych boisk.



14. Uczniowie utrzymują między sobą dystans społeczny wynoszący co najmniej

1,5m.

15. W autobusie szkolnym uczniowie obowiązkowo muszą mieć założone maseczki

ochronne.

L6.Zakazuje się gromadzenia uczniów na terenie szkoły przed i po zajęciach, wyjątek

stanowi oczekiwanie na odjazd autobusu. Należy Medy zachować dystans społeczny

min. 1,5 m.

17. Podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej należy pamiętać o zachowaniu

dystansu społecznego, niekorzystaniu z tych samych sztućców, czy kubków.

lll. procedurv dla rodziców

7. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do ściśle wyznaczonej

przestrzeni wspólnej szkoły, doprowadzając dziecko do szkoły wejściami dla

wyznaczonych grup uczniów/wychowa nków:

o wejście główne: klasy 1a, ża,3a,3b,6b,7a;

o wejście przez szatnie w piwnicy: klasy 4a,5a,6a,7b,8a,8b;

o wejście przy sali gimnastycznej: wychowankowie grup ,,O" C i D w godz.

7.0O - 15.00;

. wejście przy administracji: wychowankowie Przedszkola - 8rupy A i B w

. §odz. 6.15 - 15.45 oraz grup ,,O' Ci D w godz. 6.15 - 7.00 i 15.00 - 15.45,

z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica

z dzieckiem.

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów do/ze szkoł powinni

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych,uczniów i

ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.

3. Wszystkie osoby wchodzące do wyznaczonego obszaru w szkole maja obowiązek

dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, osłona ust i nosa oraz

nieprzekracza nia obowiązujących stref przebywa nia.

4. Zakazuje się przemieszczania rodziców, opiekunów i osób postronnych po terenie

szkoły. W strefie wejścia do budynku wyznaczonym pracownikom szkoły przekazują oni

cel przyjścia do szkoĘ;

5. Rodzice i opiekunowie ucznia mają obowiązek przekazania podpisanego oświadczenia z

. aktualnym numerem telefonu do szybkiej komunikacji oraz zgodę na pomiar

temperatury ciała dziecka. Pomiaru temperatury dziecka dokonuje się w przypadku



WYstąPienia objawów chorobowych lub podejrzenia występowania podwyższonej
temperatury.

6. Rodzice i oPiekunowie przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez
objawów chorobowych.

7. JeŻeli rodzic zauważy u swojego dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę
zakaŹną, W tYm: kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
bóle mięŚni i ogólne zmęczenie, utratę węchu, utratę lub zaburzenia smaku, wysypkę,
Powinien PozostawiĆ dziecko w domu i skorzystać z teleporady u lekarza pierwszego
kontaktu.

8. Rodzice i opiekunowie nie przyprowadzają dziecka do szkoły, jeżeli rodzice lub inni
człon kowie rodzi ny przebywają w kwa ra nta nnie.

9. Rodzice i oPiekunowie ucznia przekazują wychowawcy swoje aktualne numery
telefoniczne.

10. Rodzice i oPiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły,
umoŻliwiając dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką komunikację, zgodnie z

Procedurami. W Przypadku wystąpienia objawów tj. podwyższona temperatura ciała,
kaszel, katar, osłabienie, zobowiązani są do szybkiego odbioru dziecka ze szkoły,

11. Rodzice i oPiekunowie zobowiązani są do powiadomienia sekretariatu szkoły w
PrzYPadku Potwierdzenia zachorowania na COV|D-19 dziecka, ucznia szkoły lub gdy
domownicy objęci są kwarantanną.

lv. procedurv dla nauczvcieli

L. Nauczyciele wchodzą do szkoĘ iwychodzą z niej korzystając z wejścia przy
administracji.

). Nauczyciel kaŻdorazowo po wejściu do szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji
rąk.

3. przebywając w przestrzeni wspólnej i przemieszczając się po terenie szkoły

Powinien mieĆ założoną maseczkę lub przytbicę zasłaniającą usta i nos. Należy
zachować dystans społeczny wynoszący co najmniej 1,5 m.

4. podczas pełnienia dyżuru w czasie przerw należy zwracać uwa8ę na

Przestrzeganie dystansu społecznego wŚród uczniów - co najmniej 1,5 metra oraz
noszenie maseczek przez uczniów klas lV - Vlll.

5. NauczYciele klas 1-1ll, podczas przerw przebywają w sali lekcyjnej wraz z dziećmi lub
sPędzają wraz z nimi przerwy na świeżym powietrzu korzystając z dostępnych boisk
szkolnych.



6. Nauczyciel wyjaśnia uczniom i przypomina zasady obowiązujące w placówce, ze

zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem
zakażenia koronawirusem (mycie rąk przy użyciu wody i mydła, dezynfekcja dłoni po

wejŚciu do szkoły, klasy i przy jej opuszczaniu , o obowiązku zakrywania okolic nosa i ust
podczas przerw- wyjątek-spożywanie posiłku)

7. Nauczyciel, pod którego opieką znajduje się grupa uczniów, przestrzega zasad

korzystania z placu zabaw i boisk, stosując się do wytycznych Głównego lnspektora

Sanitarnego .

8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,

9. Dopilnowuje, aby sale lekcyjne były wietrzone zawsze podczas wyjść na przerwę, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.

10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COV|D-19 (duszności,

kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora
placówki.

v. procedurv dla pracowników obsługi i administracii.

7. Pracownik każdorazowo, po wejściu do placówki, zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni

2. Zobowiązany jest do zakrywania okolic ust i nosa w przestrzeniach wspólnych- w czasie
przerw i podczas przemieszczania się w budynku placówki

3. Pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni

placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

4. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

5. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze,

blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie

dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

6. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie

i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

7. W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze

. szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów

komu ni kacyjnych, dezynfekcji powierzch ni dotykowych



8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COV|D-19 (duszności,

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora
placówki.

9. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz
personelem opiekującym się dziećmi.

vl. procedurv dla biblioteki

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie. Osoby zzewnątrz,zgodnie z

zaleceniem GlS, dotyczącym ograniczania przebywania osób zzewnątrz na terenie szkoły, w
czasie pandemii COV|D 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

2. Uczniowie z książkamido zwrotu oraz zwypożyczonymi książkami nie mogą przekraczać
wyznaczonych przez bibliotekarza linii.

3. Książki uczniowie odkładają do wskazanego pojemnika, opisanego datą oddania, gdzie przez
2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie vlypożyczyć
innym.

4. Do czasu odwołania uczniowie nie korzystają samodzielnie z biblioteki, a wypożyczaniu
podlegają tylko lektury szkolne.

5. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w
' innych salach dydaktycznych.

ż. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoty.

3. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmies zczonew świetlicy w sposób .i

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

4. Uczniowie przebywający na świetlicy powinni zachować dystans społeczny
wynoszący co najmniej 1,5 m.

5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy

dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub



5.

7.

dezynfekcję) zabawki, rzeczy,

Uczniowie nie powinni spożywać tych samych posiłków bądź pić z tej samej

butelki. Positek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem konkretnego dziecka.

Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania

dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz
po przeprowadzeni u dezynfekcji.

Pomieszczenia świetlicy należy dezynfekować po porannych zajęciach oraz po

zakończeniuzajęć w danym dniu.


