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procedurv postepowania podczas epidemii covid-l,9

w szkole podstawowei nr 21 z oddziałami Inteeracvinvmi

im. karola Miarki w katowicach

Podstawa prawna:

- Rozporządzęnie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. nnieniające rozporądzenie w sprawie

szczególnychrozwiązań w okresie czasowego ograniczenia fuŃcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- l9
- Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuzzapobieganiem, ptzeciwdziałaniem i

zvvalczaniem COVID-l9

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 2 sierpnia 2020r. zmieniając e rozporządzenie w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

- Rozporządzenie Ministra EdŃacji Narodowej z dnia 4 września2020 t. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczególnychrozvviązań w okresie czasowego ograniczenia

fuŃcjonowania jednostek systemu oświaty w rwiązkuzzapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczanięm COVID-l9

- Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od l
września 2020 r.

- Zarządzenie Dyrektora SzkoĘ Podstawowej nr 2l w Katowicach

Zakres:

- procedura przyjęcial odbioru dziecka do ize szkoły,

- procedura organizacji zajęó dydaktycznych w trybie stacjonarnym ( zasady przebywania

uczniów w szkole: zachowanie uczniów w klasie inazajęciach, zachowanie uczniów na

przerwach, zachowanie uczniów w bibliotece szkolnej),

-procedura ptzebywania osób trzecich na terenie placówki,

- procedura postępowaniaw ptzypadku występowania objawów chorobowych u ucznia,

- procedura postępowaniaw ptzypadku występowania objawów chorobowych u pracownika,

- pro cedura oryarńzacji żywienia,

-procedury ogólne.



- Procedura przyjęcia/ odbierania dziecka dolze szkoĘ:

1. Rodzice przyprowadzają do szkoĘ tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobolvych

sugerujących infekcję dróg oddechowych.

2. Nie wolno posyłaó dztecka do szkoĘ, jeśli ktoś z domowników przebywa na

kwarantannie czy izolacji.

3. Uczniowie przychodzą do szkoły 10 minut ptzed rozpoczęciem zĄęć lekcyjnych,

zasada ta nie dotyczy dzięci uczęszczających na świetlicę. 1 Świetlica pracuje od

godzny 7.00, nie ma możliwości wcześniejszego przyprowadzania dzieci.)

4. Uczniowie mogą byóptzyprowadzani do szkoĘ izniej odbierani ptzęzopiekunów bez

obj awów chorobowych sugeruj ących infekcj ę dró g o ddechowych.

5. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk

6. Częścią wspólną dla uczniów są kotfiatze, łazieŃ| szatnie, stołówka szkolna,

biblioteka.

7. W częściach wspólnych uczniowie przebywają w maseczkach.

8. W przestrzeniach wspólnych tnLeży zachować podwyższone reguły bezpieczeństwa

i higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk, maseczki, dystans społeczny min. 1,5 m.

9. Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas pierwszych mogą w dniach od 1 do 11

września wchodzić z dzięckiem do szatni zachowując zasady: jeden opiekun

z dzieckiem(dziećmi) ,zasady dystansu od kolejnego opiekuna zdzieckięmmin. 1,5 rą
dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 rn" opiekunowie powinni przestrzegać

obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym

obywateli (stosowaó środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub

dezynfekcja rąk). Po upĘwie tego okresu obowiązują ich ogólne zasady.

10, Przy odbieraniu dziecka ze świetlicy todzic przez domofon informuje pracownika

świetlicy o gotowości odbioru dziecka, oczekuje na nie w przedsioŃu szkoĘ,

zachowując bezpieczną odległośó (1,5 m) od innych osób.

- Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w trybie pracy stacjonarnej

ZASADY PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE

A. Zasady ogólne.

l. W zajęciach mogą uczestniczyó tylko uczniowie zdrowi -bezobjawów chorobowych.

Uczestniczyó w zajęciach nie mogą ci,któtzy objęci są kwarantanną lub izolacją albo



mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą teżuczestniczyć osoby, które w

ciągu ostatnich 14 dni miĄ kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej

koronawirusem lub po dejrzaną o takie zakażenię.

a) uczniowie ,lłórzy objęci są kwarantanną lub izolĘą albo mają objawy choroby

zakńnej nie uczestnicząw zajęciachstacjonarnych i są objęci nauką zda|ną

b) szczegółowe zasady nauczania zdalnego dla kńdego ucznia objętego

kwarantanną zostaną ustalone indywidualnie ńędzy nauczycielami a

opiekunami ucznia ( np. uczeń bierue udział w lekcji stacjonarnej zdalnie z

wykorzystaniem kamerki internetowej, przesyłanie informacji z

wykorzystaniem dzięnnika elektronicznego, itp. )

Na terenie szkoĘ konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej. Do szkoĘ

mogą wejść vłyłącznie osoby z zabytymi ustami i nosem przy pomocy materiału,

maseczki jedno-lub wielorazowej, ptryłbicy. Zakływanie ust i nosa obowiązuje na

terenie całej szkoły, we wszystkich częściach wspólnych (korytarze, klatki schodowe,

sanitariaty, jadalnia, biblioteka) z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia.

Należy w miarę możliwości przestrzegać I,5 m dystansu społecznego pomiędzy

osobami.

Należy stosowaó się do zaleceń personelu szkoĘ i ptzestrzesaó reżimu sanitarno-

epidemio 1o g iczne go obowiązuj ącego w caty m kraj u.

Jezeli nauczyciel podczas zajęć zaobserwuje u uczrria niepokojące objawy chorobowe

sugerujące infekcję dróg oddechowych natychmiast udaje się z uczniem do

pomieszczęnia izolacvjnego, gdzie dokonuje pomiaru temperatury ciała termometrem

bezdotykowym. Pruy temperaturze powyżej 37oC , ale niższej niż 38'C uczeńwraca

do klasy, nauczyciel informuje rodziców o stanie podgorączkowym ucznia. W

przypadku, gdy temperatura jest równa lub wyższa niż 38oC, uczeń zostaje w

pomieszczeniu izolacyjnym, a nauczyciel zawiadamiarodzicao konieczności odebrania

uczniaze szkoĘ i udania się do lekarza.

B. Zachowanie uczniów w klasie na zajęciach

Środki ochrony osobistej

1. Uczniowie są wyposażeni we własną maseczkę ochronną, którą muszą zńożyć w razie

potrzeby, na polecenie nauczyciela lub innego pracownika. Na lekcjach, po wejściu do

sali lekcyjnej i zajęciu :uqlznaczonych miejsc przy stolikach, uczniowie mogą zdjąó

4.

5.



maseczki. W przypadku kontaktu z osobami zzewnątrzlub podczas kontaktowania się

z kolegami z innychklas uczeńpowinien skorzystaó zmaseczki. W razie wyjścia z

klasą poza teren szkoły uczniowie są zobowiązaniprzestrzegać zasadobowiązujących

w przestrzeni społecznej.

Higiena i dezynfekcja rąk

1. Kńdy uczeń, który wchodzi na teren szkoĘ, zobowiązany jest ptzed wejściem do

szkoĘ dokładnie, zgodnie z instrukcją, zdezynfekowaó ręce. Mycie rąk obowiązkowe

jest zawsze ptzed zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po powrocie z zajęć na

powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie z nieznajomymi osobami, po

kontakcie zpowietzchniami dotykowymi, np. klamkami, vłyłącznkami światła, po

zdjęciu środków ochrony osobistej.

Higiena dróg oddechowych

Uczniowie przynoszą na zalęcia własne zestary przyborów do pisania oraz

podręczników. W szkole nie można ichpoĘczaó od innych uczniów.

Uczeńnie powinienzabiętać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

W trakcie zajęó w danym dniu, uczniowie nie zmieniają zajętego przez siebie miejsca

w sali lekcyjnej tj. stolika i krzesełka.

4. Sale należy wietrzyć co najmniej razna godzinę, w czasie ptzerw, aw razie potrzeby

także wtrakcie zajęć.

C. Zachowanie uczniów na przerwach

1. Uczniowie, przemieszczĄąc się w szkole podczas ptzetry, zobowiązani są do

zahyw ania ust i no sa (maseczką/p rzyłbicą).

2. Należy unikać większych skupisk uczniów i zachowywaó dystans przebywając na

korytarzu, wtoalecie, innychpomieszczeniachwspólnych otaznacŃmterenie szkoĘ.

3. Na każdej przerwie wskazane jest umycie rąk.

4. Nie zaleca się uczniom jednego oddziałls kontaktu zuczniamidrugiego oddziału.

5. Uczniowie wykonują polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły.

6. Uczniów, którzykorzystająze stołówki, obowiązuje grafik przęrw obiadowych.

7. Jeśli waruŃi atmosferyczne poz-łvalają, to przerwa po 3, 4, 5 i 6 lekcji powinna

odbywaó się na świeżym powietrzu.
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D. zachonanie uczniów w bibliotece

1, Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie w godzinach podanych przy

drzwiach wejściowych. Osoby z zewlątrz, zgodnie z zalecęnięm GIS, dotycącym

ogtaniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii

COVID-l9, nie mogą korzystaó z biblioteki szkolnej.

Wchodząc do biblioteki uczniowie mają zńożone maseczki. Nauczyciel-bibliotekarz

jeżeli nie ma możliwości zachowaó 1,5 m dystansu także pracuje w środkach ochrony

osobistej.

W bibliotece może ptzebywaó jednocześnie 3 osoby, z zachowaniem dystansu 1,5m

odległości od siebie. Do bibliotekatzapodchodzi jedna osoba.

-Procedura doĘcząca pobytu osób trzecich na terenie placówki w okresie

epidemii COVID-l9

Procedura dotyczy rodziców, opiekunów prawnych i uczniów innych szkół.

Rodzice i innę osoby trzęcie nie mogą wchodzió i ptzebywać na terenie szkoĘ bez

ważnego powodu.

Do szkoĘ nie mogą wchodzió osoby zobjawami chorobowymi sugerującymi infekcję

dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy przebywają na kwarantannie lub

w izolacji w warunkach domowych.

Osoba wchodzącana teren szkoĘ nie może zakłócaó toku pracy szkoły.

Wejście i wyjście ze szkoĘ kontrolowaó będzie w czasie pracy szkoĘ pracownik

lłyznaczony ptzez dyrektorą a osoby wchodzące do szkoĘ proszone będą o podanie

celu wizyty.

Jężęli rodzic chce spotkaó się z nauczycielem lub wychowawcą przycho dzi do szkoĘ

w czasie uzgodnionym z nauczycielem poptzęz dziennik elektroniczny lub po

uprzedniej rozmowie telefonicznej. Rodzic zgŁasza się do pracownika, który pełni

dyżur przy dtzwiach. Następnie oczekuje, ń nauczyeiel zejdzie po niego do

przedsioŃa.

Wchodzący do budynku szkoĘ przy wejściu ma obowipek zapoznaó się z informacją

dotyczącą dezynfekowania rąk oraz instrukcjąużycia środka dezynfekującego. Mają
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obowĘek rygorystycznie ptzestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona

nosa i usto rękawiczki jednoruzowe lub dezynfekcja rąk).

8. W okresie do 16.09.2020r. ustala się tzw. ,,Okres Adaptacyjny", w trakcie którego

opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do ptzestrzeni wspólnej szkoły

zachowując zasńy:1 opiekun zdzięckięmldzieómi: dystansu od koĘnego opiekuna z

dzieckiem/dzieómi min. 1,5 m; dystansu od pracowników szkoł min. 1,5 m;

opiekunowie powinni ptzesttzegaó obowipujących przepisów prawa rwiązanych z

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowaó środki ochronne: osłona ust

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9. Rodzice lub opiekunowie w celu zasięgnięcia informacji zuliązanych

zfuŃcjonowaniem ucznia w szkole kontaktują się z wychowawcą, dyrektorem lub

innymi pracownikami szkoĘ poptzez dziennik elektroniczny.

10. Osobom trzecim zabrania się zaglądania do sali lekcyjnych. Mogą przebywaó

w strefie wskazanej przez dyrektora,która znajduje się w przedsioŃu budynku.

ll. Zabrania się rodzicom i irurym osobom ttzęcimprzebywania na korytarzachszkolnych

i korzystania ze szkolnych toalet.

I2.Podczas poblu na terenie szkoły, także podczas zebrań opiekunowie powinni

przestrzegaĆ obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem

zdrowotnym obywateli (m.in. stosowaó środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki

jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

1 3. W wypadku nieprzesttzegaria zasad dyrektor szkoĘ ma prawo do podjęcia interwencj i

prawnych (zawiadomienia organów porządkowych) w celu zapewnienia

b ezpie czeństwa dzie c io m, nauczy cie 1o m i praco wniko m szko ły.

-Procedura postępo\ilania w przypadku występowania objawów

chorobowych u ucznia.

Rodzice przyprowadzajądo szkoły tylko dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych.

Nie wolno posyłać dziecka do szkoĘ, jeżeli ktoś z domowników przebywa na

kwarantannie lub w izolacji.

3. Rodzice mają obowiązek zgŁaszania nauczycielowi lub dyrektorowi wszelkich

informacji o stanie zdrowia dziecka.

4. W czasie pobytu lcznia w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub

zgłoszeniaptzez dziecko niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel lub inny

1.
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pracownik mieruy dziecku temperaturę, powiadamia dyrektora, a następnie

telefonicznie rodzica o stanie zdtowia dziecka i natychmiast odizolowuje go wraz z

opiekunem (wyznaczonym przez dyrektora pracownikiem) do osobnego

pomieszczeniaizolacyjnego zzachowaniem odpowiednich środków ostrozności.

Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest

zobowiązany do niezwłocznego odebrania dzieckawłasnym środkiemtransportu.

W szkole nie podaje się dzieciom żadnychleków.

Salę, w której przebywało dziecko, personel szkoły natychmiast ńetrzy i gruntownie

dezynfekuje.

- Procedura postępowania w przypadku występowania objawów

chorobowych u personelu.

1. Do ptacy w szkole ptzychodzą osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów

wskazujących na chorobę zakaźną. Zalęca się aĘ pracownicy monitorowali swój stan

zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem temperatury cińa.

Nie wolno ptzychodzić do pracy, jeżeli w domu ptzebywa ktoś na kwarantannie lub

w izolĄi.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostaó w domu

i telefonicznie powiadomić o tym Dyrekcję szkoĘ, a następnie skontaktowaó się

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakńnym szpitala.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy odsunąó go od pracy

i odizolowaó, a następnie powiadomió stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle

stosować się do jej zaleceń.

Obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddaó gruntownemu sprzątaniu

i dezynfekcji.

Należy ustalió listę osób ptzebywających w tym samym czasie z osobą zakńoną i

ściśle stosowaó się do zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej oruz do wytycznych

Głównego Inspektora S anitarnego do stępnych na stronie gov.pVweb/koronawirus/ oraz

gis.gov.pl - odnoszących się do osób, które miaĘ kontakt zzakłżonym.
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- Procedura organizacji Ęwienia

1. Na drzwiach stołówki szkolnej umieszczony jest harmonogram wydawania posiłków

dla po szczegó lnych o ddzińów.

2, Przed wejściem na stołówkę szkolną obowiązuj e berwzględne mycie rąk lub

dezynfekcja.

3. Uczniowie spożywają posiłki w miejscu v{yznaczonymprzęzpracownika kuchni.

4. Posiłki i sżućce wydawane sąprzezpracownika kuchni.

5. Zabronionejest przemieszczenie się po stołówce w celach innych niż spożycie posiłku,

samowolne zajmowanie miejsc, dosiadanie się do uczniów z inrtych oddziałów

klasowych.

6. Po kazdej przerwie obiadowej stoliki i poręcze krzeseł są myte i dezynfekowane.

7. Po posiłku naczynia i sźuóce są myte ivłyparzane.

procedurv ogólne:

1. Przy wejściu głównym, na tablicy ogłoszeń, umieszczono numery telefonów do

właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału

zakńnego szpitala i służb medycznych.

2, Pracownicy powyżej 60 roku Ęcia nłvolnieni są z pełnienia dyżurów podczas przerw

międzylekcyjnych.

3. Pracownicy administracji i obsługi oraz personel kuchenny powinni ograniczyć

kontakty z uczniami i nauczycielami.

4, Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyó, upraó

lub dezynfekować, mleży usunąó lub uniemożliwió do nich dostęp. Przybory do

Ówiczeń (piłki, skakanki, obręcze iĘ.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyśció

lub dezynfekować.

5, W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostaó umyte

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęó, a w miarę możliwości po

kżdych zajęciach.

6. W miarę możliwościzajęciawychowaniaftzycznego powinny odbywaó się na świeżym

powietrzu



7. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z :uczniami zobowlązany jest do

przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa fuŃcjonujących w

szkole w związku z Covid - 19 w tym zasńy pracy świetlicy, biblioteki, gabinetu

profilaktyki zdrowotnej. Ten fakt odnotowuje w dzienniku lekcyjnym/ e - dzienniku.

8. Zńania, prace pisemne, inne dokumenty dostarczanę przezuczniów odkładamy na

72 godziny do skrzynek przygotowanych ptzeznauczycieli, celem kwarantanny.

9. Ucmiowie i pracownicy szkoĘ wchodzą do gabinetu dyrektora, wicedyrektotaotaz

sekretariatu pojedynczo, zachowuj ą zasady dystansu społecznego minimum 1,5 do 2

rĄ w masoczkach osłaniających usta i nos.

10. Sanitariaty po każdej przerwie powinny byó myte i dezynfekowarle ptzęzpanie

sptzątające, co zostanie potwierdzone wpisem do książeczki i podpisem danego

pracownika i sprawdzorlę ptzez dyrekcję szkoĘ.

1]., Na pierwszej lekcji danej klasy nauczycielvczący ma obowiązek zasięgnąó

informacji o stanie zdrowiapodopiecznych.

12. Nauczyciel, który ptzekanąeucznia do pomieszczeniaizolacyjnego, przebywa na

korytarzu do końca lekcji. Opiekę nad klasą przekaanje innemu nauczycielowi,

uczącemu na danym piętrze, zszczegolnym uwzględnieniem klas integracyjnych,

gdzie pracuje równolegle dwóch nauczycieli.

L3. Zabrania się używń ptzy uczniach środków dezynfekcyjnych w aerozolu lub

rczpylacns,.


