Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji dla uczniów od 1 czerwca 2020
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARSCoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów, rodziców oraz pracowników
szkoły w trakcie prowadzonych w niej zajęć edukacji wczesnoszkolnej.
§2
Sposób organizowania zajęć
1. W konsultacjach uczestniczą tylko i wyłącznie uczniowie, których rodzice złożą pisemną
deklarację o uczestnictwie dziecka – przekazaną nie później niż w dniu pierwszych
konsultacji.
2. Chęć zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach powinna być zgłoszona nauczycielowi danego
przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny Librus nie później niż na dzień przed
terminem konsultacji.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się
wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym grupom salach. Zabronione jest prowadzenie
zajęć z uczniami z różnych grup lub przemieszczanie się uczniów między poszczególnymi
grupami.
4. Zajęcia powinny być tak organizowane i koordynowane, by utrudnić ryzyko stykania się
ze sobą poszczególnych grup uczniów
5. W sali może przebywać do 12 uczniów, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów w sali do 14, z zastrzeżeniem ust. 3.
6. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na
1 osobę (uczniów i nauczycieli).

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić minimum 1,5 m
(przy czym tylko jeden uczeń powinien siedzieć przy jednej ławce).
8. Zabronione jest organizowanie w budynku szkoły zajęć z udziałem osób niebędących
nauczycielami szkoły.
9. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.
10. Należy poprosić uczniów, by nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów (nie
służących realizacji zajęć).
11. Po zakończeniu zajęć w sali sprzątający musi dokonać dezynfekcji i czyszczenia
znajdującego się na nim sprzętu, używając detergentu.
12. Uczniowie korzystają z konsultacji, przebywając wyłącznie w salach wskazanych w
harmonogramie.
13. Nauczyciele powinni poprosić uczniów, by ograniczyli aktywność sprzyjającą bliskiemu
kontaktowi między nimi.
14. Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, powinny być wietrzone przez
nauczyciela sprawującego opiekę nad daną grupą, co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
15. Dopuszcza się prowadzenie zajęć na sali gimnastycznej z udziałem dwóch grup uczniów.
Po każdych zajęciach personel odpowiedzialny za sprzątanie powinien w odpowiedni
sposób umyć lub zdezynfekować używany sprzęt sportowy oraz podłogę.
16. Nauczyciel prowadzący powinien organizować przerwę w zajęciach ze swoją grupą
w odstępach czasowych adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co
45 min. Grupa powinna spędzać przerwy pod nadzorem nauczyciela sprawującego nad nią
opiekę.
§3
Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych
1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest
skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do
regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego wykonywania prac porządkowych,
w tym szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co 3 h
toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów stołów w salach, a także klawiatur
komputerowych. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w
harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby

uczniowie i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących
do dezynfekcji.
4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy
dokładnie czyścić lub dezynfekować.
5. Pracownicy szkoły powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni
dopilnować, aby robili to uczniowie – szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.
6. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak
i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
7. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały
się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje.
8. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni
unikać przychodzenia do pracy.
9. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakt z uczniami oraz
nauczycielami.
10. Wszyscy pracownicy szkoły powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. Dyrektor wyznacza jako osobę
odpowiedzialną za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach.

§4
Przygotowywanie i spożywanie posiłków
1. Zainstalowana w szkole fontanna wody pitnej zostaje wyłączona do odwołania.
2. W szkole nie funkcjonuje stołówka – rodzice/opiekunowi są zobowiązani w zaopatrzenie
dziecka w prowiant oraz napoje.

§5
Kontakt z osobami trzecimi
1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego
minimum.
2. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie
w wyznaczonym do tego obszarze – sekretariat szkoły – i tylko pod warunkiem
korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i
nosa).
3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli
osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek

powinny być często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia
rękawiczek.

§6
Pozostałe regulacje
1. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną COVID-19. W przypadku wątpliwości jest możliwe
dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. Dyrektor
szkoły zastrzega sobie możliwość niewpuszczenia na teren placówki ucznia z widocznymi
objawami chorobowymi.
2. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą
przekazywane rodzicom przez stroną internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny
Librus.
3. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb
medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia u osób
przebywających w szkole objawów chorobowych.
4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły, rodziców i opiekunów
prawnych uczniów, a także, w niezbędnym zakresie, samych uczniów.
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