Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Szkoły z dnia 21.05.2020 r.

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (Dz. U. z 2020 r., poz. 410
z póżn. zm.)
4. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Biblioteki Narodowej
I. Zajęcia rewalidacyjne
1.

Od 18 maja 2020 r. istnieje możliwość organizowania zajęć rewalidacyjnych w szkole.

2.

Zajęcia będą prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

3.

Zajęcia mają charakter dobrowolny, udział w nich zależy od decyzji rodziców.

A. W zakresie warunków sanitarnych:
1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, objęci
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
2. Pracownicy szkoły i uczniowie stosują zasady:
1) myją i dezynfekują ręce przed i po kontakcie z inną osobą oraz po kontakcie
z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
2) zachowują higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
3) stosują środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki, przyłbice,
4) nie noszą biżuterii w jednostce systemu oświaty,
5) wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do oznakowanych
koszy znajdujących się na korytarzu i w salach,
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6) nie korzystają z telefonu podczas zajęć.
3. Nauczyciel na pierwszych zajęciach informuje dzieci imłodzież, w sposób dostosowany
do ich możliwości psychofizycznych o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie
zasad higieny oraz przekazuje wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego
w powyższym zakresie a także zapoznaje z procedurami obowiązującymi w szkole.
4.

Nauczyciel w czasie zajęć i przerw przynajmniej raz na godzinę wietrzy pomieszczenie.

5.

W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć
nauczyciel niezwłocznie przerywa zajęcia oraz zawiadamia rodzica i dyrektora
szkoły.

6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika szkoły, powinien
on 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 korona
wirusem.
7. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły.
B. W zakresie organizacji jednostki systemu oświaty i prowadzenia zajęć:
1.

Na teren szkoły nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest konieczna do
zapewnienia realizacji zajęć.

2.

W przypadku potrzeby kontaktu rodzica ze szkołą i szkoły z rodzicem stosuje się:
rozmowę telefoniczną, SMS, e-mail.

3.

Pracownicy szkoły oraz uczniowie wchodzą na teren szkoły od strony boiska.

4.

Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk i pomiar temperatury.

5.

Ogranicza się kontakty kadry niezaangażowanej w realizację zajęć rewalidacyjnych
z dziećmi i nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

6.

Z sali, w której planowane są zajęcia nauczyciel usuwa przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

7.

Nauczyciel dokładnie czyści lub dezynfekuje przybory, pomoce wykorzystywane na
zajęciach.

8.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.

9.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są indywidualnie z zastosowaniem bezpiecznej
odległości (minimum 1,5 m).

10. Zaleca się na bieżąco śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń
w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2) w tym zasad bezpiecznego postępowania.
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II. Edukacja wczesnoszkolna
A. Organizacja zajęć w szkole podstawowej:
1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo –
– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą
organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
3. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
4. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie przekracza 4 m2 na 1 osobę.
6. Z sali, w której planowane są zajęcia nauczyciel usuwa przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
7. Nauczyciel dokładnie czyści lub dezynfekuje przybory, pomoce wykorzystywane na
zajęciach.
8. Nauczyciel dba by w sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosiły
minimum 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
9. Nauczyciel na pierwszych zajęciach informuje dzieci i młodzież, w sposób dostosowany
do ich możliwości psychofizycznych o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie
zasad
higieny oraz przekazuje wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego
w powyższym zakresie a także zapoznaje z procedurami obowiązującymi w szkole.
10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
11. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.
12. Po każdych zajęciach pracownicy niepedagogiczni dezynfekują lub myją sprzęt
sportowy oraz podłogę.
13. Pracownik niepedagogiczny wietrzy sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
14. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, adekwatnie do potrzeb, jednak nie
rzadziej niż po 45 minutach.
15. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia.
16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy
nimi.
17. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany przez pracownika niepedagogicznego.
18. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi
dystans.
19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
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20. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się
ze sobą poszczególnych grup uczniów.
21. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
23. Pracownik niepedagogiczny czuwa by przed rozpoczęciem zajęć w szatni
nie przybywało więcej niż 14 osób.
24. Nauczyciel czuwa nad organizacją zajęć, tak by po ich zakończeniu w szatni
przebywała jedna grupa.
25. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy 11.45 – 15.00.
26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w sali, w której były
prowadzone zajęcia z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
27. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między
sobą w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
29. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają
zachować dystans społeczny na posesji szkoły w odniesieniu do pracowników szkoły
oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
30. Rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły.
31. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
32. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
33. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły.
34. Należy ograniczyć 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.
35. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane
w
odrębnym
pomieszczeniu
i
niezwłocznie
zostaną
powiadomieni
rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
36. W przypadku potrzeby kontaktu rodzica ze szkołą i szkołą z rodzicem stosuje się:
rozmowę telefoniczną, SMS, e-mail.
B. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
1.

Przy wejściu do szkoły wszystkie osoby wchodzące mają obowiązek dezynfekowania
dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, oraz zakrywanie ust, nosa i nie
przekraczania obowiązujących stref przebywania a także poddają się pomiarowi
temperatury.

2. Po wejściu do szkoły należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie przed
jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
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3. Codziennie będą wykonywane prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal 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.
C. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły:
1.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. W przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19:
1) Pracownicy szkoły 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.
2) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i
Ministra
Zdrowia,
dostępnych
na
stronach
gis.gov.pl
lubhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów
prawa.
3) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, pracownika odsunąć od pracy,
wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomić właściwą
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń.
4) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
5) Dostęp do potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych w sekretariacie i na drzwiach przy
wejściu.
6) Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.
7) Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
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III. Konsultacje
A. Informacje ogólne:
1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej.
2. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły
podstawowej.
3. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi
bez objawów choroby zakaźnej.
5. Pracownicy szkoły oraz uczniowie wchodzą do szkoły od strony boiska.
6. Przy wejściu do szkoły należy dezynfekować ręce i poddać się pomiarowi
temperatury.
7. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za
zgodą organu, prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
8. Konsultacje odbywają się w tej samej sali dla danej grupy.
9. W dniu konsultacji biblioteka szkolna będzie otwarta w godzinach 8.30 -14.00
według określonych zasad bezpieczeństwa opracowanych przez nauczyciela
bibliotekarza i umieszczonych na drzwiach biblioteki.
10. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz.

B. Nauczyciel jest zobowiązany do:
1. Przygotowania sali, w której planowane są zajęcia tzn. usunięcia przedmiotów
i sprzętów, których nie można skutecznie umyć, uprać, zdezynfekować.
2. Wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole
i dlaczego zostały wprowadzone oraz zapoznanie z procedurami obowiązującymi
w szkole.
3. Zorganizowania konsultacji z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami
nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
4. Dopilnowania,
i podręczników.

aby

uczniowie

nie

pożyczali

sobie

przyborów

5. Wietrzenia sali, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
6. Zwracania uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
7. Czyszczenia i dezynfekowania przyborów i pomocy wykorzystywanych na zajęciach.
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C. Uczniowie zobowiązani są do:
1. Zapoznania się z harmonogramem konsultacji.
2. Nie umawiania się na konsultacje jeżeli są chory lub w ich domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
3. Odwołania konsultacji odpowiednio wcześniej, aby nauczyciel mógł zaprosić
w zastępstwie innego ucznia.
4. Zabierania do szkoły własnego zestawu podręczników i przyborów.
5. W drodze do i ze szkoły korzystania z osłony na usta i nos oraz zachowania dystansu
społecznego.
6. Przy wejściu do szkoły obowiązkowego zdezynfekowania rąk i poddania się
pomiarowi temperatury.
7. Korzystania z szatni według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
8. Bezwzględnego stosowania zasad higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie
podawania ręki na powitanie, zachowania dystansu, a także unikania dotykania oczu,
nosa i ust.
9. Zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy
kasłania oraz zwracania uwagi innym w tym zakresie.
10. Unikania większych skupisk uczniów, zachowania dystansu przebywając na
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
11. W przypadku korzystania z biblioteki szkolnej, wcześniejszego zapoznania się ze
szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach

IV. Biblioteka
A. Informacje ogólne
1. W bibliotece funkcjonuje jedynie wypożyczalnia.
2. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni biblioteki.
3. Czytelnicy powinni zachować między sobą bezpieczny odstęp – min.1,5 m.
4. Osoby przebywające w bibliotece zobowiązane są do noszenia maseczki i rękawiczek
jednorazowych.
5. Zasady korzystania z zasobów biblioteki udostępnione są na drzwiach wejściowych,
tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły.
B. Udostępnianie Zbiorów
1. Dostęp do zbiorów ma jedynie bibliotekarz.
2. Lektury podawane są czytelnikowi w wyznaczonym miejscu, ograniczjącym dostęp
do półek z książkami.
3. Podczas spotkań z osobami wypożyczającymi lub potrzebującymi informacji
Bibliotekarz powinien mieć założoną maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
4. Po przejęciu książek od czytelnika należy zdezynfekować blat, na którym leżały
oraz ręce.
C. Kwarantanna Zbiorów i Zasady Bezpiecznej Pracy
1. Przyjęte książki zostają odłożone w wyznaczone miejsce na minimum 72 godziny.
2. Odizolowane egzemplarze zostają oznaczone datą wpływu i mogą powrócić do obiegu
po wyznaczonym czasie kwarantanny.
3. Nie jest wymagane oddzielne pomieszczenie, aby gromadzić książki, ponieważ wirus
nie przenosi się samodzielnie.
4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować żadnymi preparatami
opartymi na detergentach lub alkoholu, naświetlać ani poddawać działaniu ozonu.
5. Należy pamiętać o systematycznej i częstej dezynfekcji często używanych
powierzchni elementów wyposażenia.
6. Wskazane jest wietrzenie pomieszczenia biblioteki co godzinę.
7. W widocznym miejscu przestrzeni dla czytelnika umieszczone są instrukcje dotyczące
higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładania i zdejmowania masek ochronnych.
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V. Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia wprowadza się zasady szczególnej ostrożności polegające
na:
1) zachowaniu bezpiecznej odległości między stanowiskami pracy w kuchni,
wynoszącej min. 1,5m,
2) ograniczeniu przez personel kuchenny kontaktu z uczniami i nauczycielami,
3) zobowiązaniu personelu kuchennego do:
a) dezynfekcji rąk bezpośrednio przed wejściem do pomieszczeń kuchennych
oraz przed rozpoczęciem pracy,
b) zasłaniania ust i nosa oraz częstego mycia rąk, a w miarę możliwości
korzystania z rękawiczek jednorazowych zgodnie z odpowiednimi do tych
czynności instrukcjami, umieszczonymi w pomieszczeniu kuchni
c) zachowania czystości i dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykowych,
używanego sprzętu i stanowisk pracy w kuchni,
d) mycia lub dezynfekcji opakowań produktów używanych do przygotowania
posiłków,
e) wyparzania naczyń i sztućców po procesie mycia w temperaturze min. 60°C
z użyciem detergentu (proces ten wykonywany jest w zmywarce),
f) dezynfekowania blatów stolików i krzeseł oraz wszystkich powierzchni
dotykowych (np. klamki) w jadalni, po spożyciu posiłków przez uczniów,
4) bezpiecznym wydawaniu posiłków uczniom, tj.:
a) z zachowaniem odpowiedniej odległości między personelem kuchennym, a
uczniami,
b) z zachowaniem odległości min. 1,5m między stolikami w jadalni; przy jednym
stoliku mogą znajdować się uczniowie razem zamieszkujący, pozostali
uczniowie zasiadają pojedynczo do stolików,
5) bezpiecznym wydawaniu posiłków wychowankom przedszkola, tj., z zachowaniem
powyższych procedur oraz z zastosowaniem poniższego schematu:
a) posiłki wydawane są na wózku kelnerskim w wydawalni, skąd odbierane są
przez pomoc nauczyciela przedszkola
b) naczynia po spożytym posiłku, przekazywane są przez pomoc nauczyciela
przedszkola na wózkach kelnerskich do wydawalni;
c) wózki kelnerskie po powrocie z przedszkola poddawane są myciu
i dezynfekcji,
d) w procesie tym obowiązuje zasada ograniczonego kontaktu między
personelem kuchennym a pozostałymi pracownikami.
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VI. Zadania pracowników niepedagogicznych:

A. W zakresie warunków sanitarnych:
1. Regularnie dezynfekuje się poprzez przecieranie z użyciem wody i detergentu lub
środka dezynfekcyjnego często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenia
wykorzystywanego do zajęć. W szczególności:
1) czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy,
blatów, oparć krzeseł, powierzchni płaskich, sprzętu do zajęć fizycznych,
2) dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur
i myszek, włączników świateł.
Powyższe czynności należy przeprowadzić po zakończeniu zajęć przez uczestnika
(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników, po wyjściu rodzica lub innej
obcej osoby do sekretariatu, gabinetu dyrektora, sali lekcyjnej.
2. Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcje toalet. Dezynfekuje się klamki, drzwi,
baterie, umywalki, sedesy, deski sedesowe, spłuczki po każdym skorzystaniu z toalety.
3. Prowadzi się monitoring czynności dezynfekujących i czyszczących we wszystkich
pomieszczeniach szkolnych.
4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
5. Regularnie wietrzy się pomieszczenia. Sale, w których odbywają się zajęcia należy
wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
6. Utrzymuje się w czystości sale zajęć, pomieszczenia sanitarno- higieniczne, ciągi
komunikacyjne, szatnie.
7. Na bieżąco uzupełnia się środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) w łazienkach
oraz środki do dezynfekcji na korytarzach szkolnych, salach lekcyjnych.
B. Pracownicy niepedagogiczni stosują się do następujących zasad:
1. Stosują środki ochrony indywidualnej maski lub przyłbice, rękawiczki (fartuchy
w razie potrzeby) oraz przestrzegają instrukcji prawidłowego ich stosowania.
2. Zachowują higienę dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę
do zamkniętego kosza i umyć ręce).
3. Regularnie myją i dezynfekują ręce.
4. Pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
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5. Personel kuchenny i pracownicy niepedagogiczni powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.
6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy 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 korona
wirusem.
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni
z obowiązującymi instrukcjami i procedurami.

zobowiązani

są

do

zapoznania

się

