Załącznik
do zarządzenia nr 12/2020/2021 dyrektora ZSP nr 3 w Pleszewie z dnia 15.01.2021 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
I ZWALCZANIEM COVID-19 DLA UCZNIÓW KLAS 1-3
Opracowana na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2021 r.
§ 1.
Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
2. 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).
3. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa.
4. Szkoła zamknięta jest dla osób spoza środowiska.
5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi
osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (np. rękawiczki, maseczki
ochronne lub przyłbice) oraz wpisem w rejestrze interesantów znajdującym się przy
wejściu głównym do budynku A
6. Przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły oraz w salach lekcyjnych znajdują się
pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją.
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczniowie wchodząc do szkoły powinni zdezynfekować ręce lub umyć je z mydłem z
wodą.
9. Uczniowie z poszczególnych klas przebywają w wyznaczonej stałej sali. Każda klasa ma
przypisaną oddzielną salę lekcyjną. (załącznik nr 1).
10. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami według ustalonego
harmonogramu (załącznik nr 2).
11. Nauczyciel organizuje przerwy dla sowich uczniów w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela w wyznaczonych miejscach, nauczyciele planują przerwę w taki sposób, aby
uczniowie nie mieszali się z uczniami z innych klas. (załącznik nr 1)
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12. Przy sprzyjającej pogodzie wskazane jest wyjście z dziećmi podczas przerwy na świeże
powietrze. Wyjścia muszą być zaplanowane w taki sposób, aby uniknąć mieszania się
uczniów z różnych klas.
13. Uczniowie spędzający przerwy na korytarzach szkolnych zostają przy swoich salach – nie
przemieszczają się po korytarzach.
14. Dopuszcza się organizację wyjść z nauczycielem w miejsca otwarte, np. park, las, tereny
zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
15. Do odwołania należy unikać z wyjść z uczniami do przestrzeni zamkniętych.
16. Wyznacza się korzystanie z sanitariatów dla uczniów poszczególnych klas na parterze i na
piętrze w taki sposób, aby ograniczyć możliwość mieszania się uczniów z różnych klas;
(załącznik nr 1)
17. Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować lub
korzystać z przyborów jednorazowych. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których
nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do
nich dostęp.
18. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego nauczyciel ogranicza ćwiczenia i gry
kontaktowe.
19. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
20. Uczeń posiada własne przybory szkolne (np. kredki, długopis, linijkę, ołówek, gumkę do
mazania) i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym
ucznia lub w plecaku.
21. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi i pożyczać ich od innych.
22. Należy wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
23. Po zakończonych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję powierzchni płaskich przy
użyciu wody z detergentem lub środka dezynfekującego.
24. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany zgodnie z wytycznymi
po każdej grupie.
25. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności)
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
26. Dyrektor szkoły może wprowadzić
dodatkowe środki ostrożności dotyczące
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich
rodzicami/opiekunami prawnymi, m.in. obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć
lekcyjnych, w świetlicy, a w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w
miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na
korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.
27. Świetlica szkolna:
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1) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych wyznaczonych przez dyrektora.
2) W świetlicy mogą przebywać wyłącznie dzieci dojeżdżające oraz dzieci
rodziców/opiekunów obojga pracujących.
3) Po skończonych lekcjach uczniowie dojeżdżający pozostają w swoich salach
lekcyjnych pod opieką nauczyciela świetlicy.
4) Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
świetlicy), a w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu
dezynfekcji.
5) Odbiór dzieci ze świetlicy będzie możliwy przy wejściu od strony boiska między halą
sportową a salą gimnastyczną. Dziecko będzie przyprowadzone do drzwi przez
nauczyciela świetlicy.
6) W razie dużego błota na boisku szkolnym zostanie wskazany inny sposób odbioru
dzieci ze świetlicy. Informacje zostaną przekazane przez e-dziennik oraz zostaną
zamieszczone na drzwiach przy wejściu głównym do budynku.
28. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach (załącznik nr
4) i na określonych zasadach dotyczących kwarantanny książek.
29. Dowóz dzieci do szkoły odbywa się pod opieką wyznaczonego nauczyciela na zasadach
obowiązujących w przepisach i wytycznych o transporcie publicznym.
§ 2.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Na drzwiach przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i
służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, wchodzące do szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni lub
zakładanie rękawiczek ochronnych oraz zakrywanie ust i nosa i nie przekraczanie
wyznaczonej strefy w holu przy wejściu głównym.
3. Należy dopilnować, aby uczniowie regularnie myli ręce, szczególnie po przyjściu do
szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Nauczyciele i pracownicy szkoły:
1) regularnie myją ręce mydłem i wodą lub dezynfekują zgodnie z instrukcją
zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
2) dezynfekują ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
3) unikają kontaktu z osobami, które źle się czują;
4) informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych u
dzieci lub u siebie;
5) w miarę możliwości zachowują dystans między sobą – minimum 1,5 m;
6) zobowiązani są do samoobserwacji i ewentualnego pomiaru temperatury na wejściu
oraz w trakcie pobytu w szkole;
7) we wspólnych przestrzeniach (korytarze) zakrywają nos i usta maseczką lub przyłbicą
8) nauczyciele używają środków ochrony osobistej w trakcie lekcji;

str. 3

5. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, 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.
6. 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 nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
8. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic
jednorazowych, których używają uczniowie i pracownicy.
§ 3.
Żywienie
1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
3. Pracownicy kuchni oraz intendent:
1) Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane
są posiłki.
2) Myją ręce:
a) przed rozpoczęciem pracy,
b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego
spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
f) po skorzystaniu z toalety,
g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
h) po jedzeniu, piciu.
3) Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych;
4. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, personel
kuchenny oraz intendent zobowiązany jest do:
1) stosowania środków ochrony osobistej,
2) utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennego,
3) mycia naczyń, sztućców w zmywarce w temperaturze 60⸰C przy użyciu detergentów do
tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
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4) dbania o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendentka.
Wydaje towar kucharce.
5. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz
maseczki ochronne. Towar przyjmują na zewnątrz budynku.
6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi
przepisami.
7. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty.
8. Przed wejściem do stołówki wszyscy dezynfekują ręce i zajmują wyznaczone miejsca;
9. W stołówce przebywają tylko osoby spożywające obiad.
10. Wydawanie obiadów odbywa się według ustalonego harmonogramu. (załącznik nr 3)
11. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
12. Po każdej zmianie dezynfekowane będą blaty stołów i poręcze krzeseł. Czynność
odnotowana zostanie w karcie monitoringu.
13. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
14. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców.
§ 4.
Rodzice
1. Rodzice zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole.
Procedury są zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce COVID-19.
Wszystkie ważne informacje będą przekazywane przez e-dziennik i stronę internetową
szkoły. Rodzice zobowiązani są do regularnego sprawdzania poczty na e-dzienniku;
2. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły do wyznaczonego wejścia według ustalonego
planu (załącznik nr 2) i przekazują dziecko nauczycielowi.
3. Rodzice przestrzegają zakazu wstępu na teren placówki ze względu na brak możliwości
zapewnienia w części wspólnej (holl szkolny) odpowiedniego dystansu między
poszczególnymi osobami oraz zachowania innych rekomendowanych obostrzeń.
4. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów komórkowych oraz numerów do
zakładów pracy, aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
5. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej
osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka.
6. Dane kontaktowe obojga rodziców przechowywane są zgodnie z przepisami RODO
7. Rodzice informują dyrektora placówki lub wychowawcę klasy w przypadku objęcia
kwarantanną lub izolacją domową ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt.
8. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać
ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.
9. Każde dziecko przynosi do szkoły obuwie zmienne, które powinno być zapakowane we
worek i podpisane.
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
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11. Każdą nieobecność dziecka rodzic jest zobowiązany zgłaszać w danym dniu lub dniu
następnym przez e-dziennik.
12. W szkole nie ma źródeł wody pitnej, dlatego należy zaopatrzyć dziecko w odpowiednią
ilość picia.
§ 5.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Do pracy mogą przychodzić 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;
2. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie
po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na
świeżym powietrzu;
3. Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji
dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą
wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o
nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub
112.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania
w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej
(uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla
pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999
lub 112.
5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
dyrektor szkoły powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
6. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym
przypadkiem.
7. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami
sugerującymi zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania
zgodnie z obowiązującymi procedurami, a także zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
9. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie
szerzenia się COVID-19
Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących procedur.

str. 6

