Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 8/2020

Procedury funkcjonowania
uczniów OP i kl. I-III w Szkole Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu w czasie epidemii COVID-19
wariant A – tradycyjny (zgodny z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek)













Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.
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.
Ustalono zasady przychodzenia uczniów do szkoły:
- poszczególne grupy wiekowe korzystają z rożnych wejść do szkoły ( oddziały przedszkolne: 3-4-latki –tzw. „barak”, 4-5 i 6 latków oraz klasa 3 korzystają z wejścia bocznego
nad biblioteką, klasy 1 i 2 korzystają z wejścia w „starym skrzydle”, klasy 4-8 korzystają
z wejścia głównego).
- dzieci z poszczególnych oddziałów przedszkolnych o określonej przez nauczyciela wychowawcę godzinie zbierają się przy wyznaczonym wejściu do szkoły. Do budynku szkoły
dzieci wchodzą pod opieką nauczyciela.
- po zajęciach nauczyciel wyprowadza dzieci z budynku i przekazuje pod opiekę rodziców
lub opiekunów prawnych ( chęć wcześniejszego odbioru dziecka z przedszkola należy
zgłosić wychowawcy).
Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tylko
w uzasadnionych przypadkach, zachowując następujące zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Powierzchnia każdego pomieszczenia oddziałów przedszkolnych, przeznaczonego na
zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15
m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej
2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż
1,5 m2.

























W szkole ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(w wyjątkowych sytuacjach do sekretariatu mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych - obowiązuje je stosowanie środków
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
W szkole rekomendowany jest kontakt z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość w formie ustalonej z wychowawcą oddziału.
W razie zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń taki zostanie odizolowany
w odrębnym pomieszczeniu (tzw. izolatce znajdującej się w budynku sali gimnastycznej
oznaczonej etykietą „Izolatorium”) ), a rodzice/opiekunowie będą niezwłocznie powiadomi o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
W szkole dostępny jest termometr bezdotykowy, którym wyznaczony przez Dyrektora
szkoły pracownik będzie mógł, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa społeczności
szkolnej dokonywać pomiaru temperatury ciała.
Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36.6 – 37 stopni C, za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temp. ciała, ale nie wyższą niż 38
stopni, za gorączkę uznaje się temp. wyższą niż 38 stopni.
Do izolatorium uczeń zostaje odprowadzony przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły, pozostaje pod jego opieką.
Dla ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie szkoły wprowadzone są tzw. przerwy rotacyjne wg grafiku dyżurów.
W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Zaleca się, by uczniowie oraz nauczyciele w częściach wspólnych (korytarz szkolny, pokój nauczycielski, sekretariat, biblioteka) zakładali maseczki, osłaniając usta i nos.
Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, są usunięte lub uniemożliwiono do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane na bieżąco.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
Sale oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. – w miarę możliwości korzysta z
boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu w czasie przerw.
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, nauczyciel ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca się
organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu (w otwartej przestrzeni terenu
szkoły).
Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Przy każdym wejściu do szkoły umieszczone są środki do dezynfekcji rąk, a w trosce
o bezpieczeństwo uczniów porządku pilnują dyżurujący nauczyciele i obsługa.









Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych są wprowadzone zapisy
dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są
rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod
nadzorem opiekuna. Świetlica jest regularnie wietrzona (nie rzadziej niż co godzinę w
trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
W zajęciach świetlicowych w pierwszej kolejności mogą uczestniczyć uczniowie klas IVIII :
-których rodzice ze względu na pracę nie mogą zapewnić opieki,
- którzy korzystają z dowozu.
Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej w miarę możliwości ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
Podczas zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują te same zasady (zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk, wietrzenie sal itp.).
Ustalone są zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni











Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
Przy wejściu do szkoły jedna osoba z obsługi pełni dyżur i zwraca szczególną uwagę, aby
wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki
ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
Nieustannie przypomina się uczniom o regularnym myciu rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
Regularnie monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników.
W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły



Poinstruowano wszystkich pracowników, że do pracy w szkole przychodzić mogą jedynie
osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w
izolacji.






Pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które
zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowano rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).
Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (sala nr 13).
Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że:
1.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ustala się też listę
osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, a następnie stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych
na
stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
oraz
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
5. Dla funkcjonowania biblioteki i sali gimnastycznej wprowadza się odrębne regulaminy.

wariant B i C– mieszany (hybrydowy) i zdalny w przypadku wprowadzenia strefy żółtej
bądź czerwonej (zgodny z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek)
W razie wprowadzenia żółtej lub czerwonej strefy dla powiatu tatrzańskiego i po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przewiduje się następujące rozwiązania:


wprowadzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz
zachowania dystansu, zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych,
ograniczenie do minimum przychodzenie do szkoły i przebywanie w niej osób trzecich,
zajęcia wychowania fizycznego na powietrzu, pomiar temperatury ciała pracownikom
przy wejściu do szkoły

lub


wprowadzenie kształcenia hybrydowego bądź zdalnego na czas kwarantanny i w porozumieniu z nauczycielami ograniczenie zakresu treści materiału z poszczególnych przedmiotów

wariant decyzyjny
wariant kształcenia

B
mieszany (hyrydowy)
- dla uczniów pozostających na
kwarantannie,
- dla uczniów przewlekle chorych,
na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad
uczniem,
- dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z
poradni
psychologiczno-pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o
przeciwskazaniach do bezpośrednich kontaktów z nauczycielem ze
względów epidemicznych,
- dla uczniów w mniejszych grupach
lub dla części klas (np. klasy I-III –
zajęcia stacjonarne, a starsze klasy
zajęcia zdalne).

C
zdalny
- zawieszenie wszystkich zajęć
stacjonarnych,
- przejście na nauczanie zdalne dla
wszystkich uczniów.

Wszelkie nieujęte w niniejszych procedurach przypadki będą regulowane odrębnymi przepisami. Możliwe jest wprowadzanie zmian do powyższego dokumentu w zależności od bieżącej sytuacji oraz organizacji pracy szkoły.

