Zalecenia i procedury
bezpieczeństwa
w czasie pandemii COVID-19
Szkoła Podstawowa nr 4
W Krakowie

Na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS
dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 28 marca 2022 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679).

1.
2.
3.
4.

Organizacja zajęć.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
Stołówka szkolna.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły.

Organizacja zajęć w szkole.
•

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

•

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

•

Przed wejściem do budynku szkoły należy dostosować się do ustalonych zasad
bezpieczeństwa, obowiązku dezynfekowania rąk uczniów, rodziców i inne osoby
dorosłe.

•

Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły
lub na teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.

•

Komunikacja bieżąca nauczycieli z rodzicami ucznia odbywa się z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległość, poprzez dziennik elektroniczny, mail, rozmowę
telefoniczną. Należy ograniczyć do minimum kontakt bezpośredni.

•

Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.

•

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma
obowiązek odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gabinet higienistki,
stomatologa) i niezwłocznie telefonicznie powiadomić rodziców o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły.

•

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć
kontakty z uczniami i nauczycielami.

•

Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą, basenu i lodowiska określają
odrębne przepisy opracowane przez te instytucje.

•

Uczniowie pod nadzorem nauczyciela korzystają z podwórka i boiska szkolnego
oraz pobytu na świeżym powietrzu poza terenem szkoły.

•

Stomatolog ustali i upowszechni za pośrednictwem dziennika elektronicznego
zasady korzystania z gabinetu stomatologicznego, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz aktualnymi wytycznymi m.in. Ministerstwa Zdrowia
i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja
pomieszczeń i powierzchni.
• Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni,
rodzice i osoby trzecie mają obowiązek nieprzekraczania obowiązujących stref
przebywania.
• Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
• Wyposażenie szkoły podlega regularnemu
z detergentem lub środków dezynfekujących.

czyszczeniu,

z użyciem

wody

• Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone w czasie zajęć i podczas
przerw.
• Dyrektor dokonuje monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w jadalni.
• Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy obsługi ściśle przestrzegają zaleceń
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, należy
przestrzegać określony przez producenta czas niezbędny do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
• Przy wejściu do szkoły, w salach lekcyjnych, bibliotece, świetlicy i w toaletach
znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

Stołówka szkolna.
• Pracownicy kuchni zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
• Pracownicy kuchni systematycznie dbają o zachowanie prawidłowych warunków
sanitarnohigienicznych w jadalni szkolnej. Obiad wydawany jest według ustalonego
harmonogramu. W czasie zmianowego wydawania posiłków, pracownicy kuchni
czyszczą blaty stołów po każdej grupie.
• W czasie trwania pandemii wyłączone jest źródełko wody pitnej, znajdujące się
w jadalni.

Postępowanie w przypadku
podejrzenia zakażenia
u pracowników szkoły
•

Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych
MEiN, MZ i GIZ oraz o wprowadzonych w szkole szczegółowych
rozwiązaniach.

•

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej.

•

Gabinet higienistki jest miejscem, w którym można odizolować osobę
w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.

•

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych
czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.

•

Obowiązujące w szkole zasady bezpieczeństwa zdrowotnego na bieżąco są
modyfikowane, zgodnie z informacjami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego.

