Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kośmidrach
w okresie pandemii
Organizacja zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi
oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w
przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy
wchodzący do budynku mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli

ręce wodą z mydłem.
5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w

przestrzeni publicznej (autobus szkolny) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie
ma możliwości zachowania dystansu.
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren

szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w
postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w

przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni
wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
8. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz

(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej).
9. Na terenie szkoły wszystkie osoby (nauczycieli, uczniów, innych pracowników,

osoby z zewnątrz) obowiązują ogólne zasady higieny:
− częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, powrocie z przerwy śródlekcyjnej),
− zasłanianie ust i nosa w częściach wspólnych (m.in. korytarze, toalety, szatnie),
− ochrona podczas kichania i kaszlu,
− unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
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− w miarę możliwości – zachowanie dystansu od innych osób (min. 1,5 m).
10. Sugerowaną formą kontaktu rodziców i petentów ze szkołą jest droga mailowa lub

telefoniczna. W tym celu prosimy o dokładną weryfikację podanych danych
kontaktowych.
11. Szkoła posiada na wyposażaniu kilka termometrów bezdotykowych, które

dezynfekowane są po każdym użyciu w danej grupie.
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na

infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel,
duszności), odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pedagoga) i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje

się:
 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co

najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów
znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni
stolika,
 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka

nauczyciela,
 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy

ławkami uczniów,
 w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
14. Podczas zajęć uczniowie siedzą przy stolikach pojedynczo, w wyznaczonych

miejscach, których nie wolno zmieniać.
15. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu

do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
16. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy systematycznie czyścić lub

dezynfekować.
17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie
mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
18. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z

użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali
gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym
jego użyciu przez daną klasę.
2

19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w

czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
20. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym

powietrzu na terenie szkoły.
21. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,

z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
22. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w

których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier
kontaktowych.
23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami.
24. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć do minimum kontakty z

uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie
maseczki (najlepiej chirurgicznej).
25. W regulaminie korzystania z biblioteki szkolnej ustala się godziny pracy biblioteki

szkolnej oraz uwzględnia się konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i
innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczony jest numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w

sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły mają

obowiązek zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i
nos maseczką.
3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji są regularnie napełniane.
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,

w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
5. Monitorowane są codzienne 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, klawiatur, włączników.
jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym
uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

6. Monitorowane

7. 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.
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8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
9. Urządzenia sanitarnohigieniczne, toalety, czyszczone są na bieżąco, w tym z użyciem

detergentu i/lub środka dezynfekującego.
10. Sale lekcyjne wietrzone są nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w

sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia w szkole obok warunków higienicznych wymaganych

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także
higieny osobistej.
2. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy bloku

kuchennego powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
3. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk

wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu
(min. 60%).
4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
7. W stołówce obiad podawany jest przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych
oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązaniach.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych)
4. Miejscem, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania
objawów infekcji dróg oddechowych jest gabinet pedagoga.
5. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów
infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem
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podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę 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.
6. 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 z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej
(uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla
pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr
999 lub 112.
7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym
przypadkiem.
9. W miejscu, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi
zakażenie koronawirusem, należy przeprowadzić dodatkowe sprzątanie zgodnie z
procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a
także obowiązujących przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor.
2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
pracownicy szkoły.
3. Za zapoznanie pracowników z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor.
4. Za zapoznanie rodziców/opiekunów oraz uczniów z niniejszą procedurą odpowiadają
wychowawcy klas.
Procedura obowiązuje na terenie szkoły od 1 września 2021r
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