Organizacja zajęć w szkole:
▪ Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń lub uczennica bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

▪ Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce
▪

Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób trzecich.

▪ Komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się głównie z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.

▪ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję,
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów.

▪ Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

▪ Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie dezynfekować,
należy usunąć. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

▪ Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
▪ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu.

▪ Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę.
▪ Podczas realizacji zajęć należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
▪ Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub
dezynfekować.

▪ Bezwzględnie należy zmieniać obuwie oraz pozostawiać kurtki w szatni.
▪ Ustalone są w osobnym regulaminie zasady korzystania z biblioteki szkolnej,
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
▪ Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

▪ Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły dezynfekowały
dłonie, miały zakryte usta i nos, wpisały się do księgi wejść i wyjść, znajdującej się na
portierni oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania (tzn. ciąg od wiatrołapu
do sekretariatu).

▪ Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
▪ Codzienne prace porządkowe uwzględniają utrzymywanie w czystości sal zajęć,
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur,
włączników.

▪ Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

▪ Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

▪ Na terenie szkoły zapewnia się miejsce do wyrzucania maseczek i rękawic.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły
▪ Do pracy w szkole 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.
1. Pracownicy szkoł są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie 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 organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych
na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się
do osób, które miały kontakt z zakażonym.

▪ Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Dodatkowe zalecenia dla szkoły w strefie żółtej (dotyczy uczniów,
pracowników oraz osób trzecich we wszystkich lokalizacjach
szkoły)
▪ Ogranicza się do niezbędnego minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich.
▪ Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach
wspólnych szkoły lub bezwzględne stosowanie przez nich osłony ust i nosa.

▪ Wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych.
▪ Wprowadza się zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed
korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn.

▪ Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w
przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój
nauczycielski, korytarz);

▪ Wprowadza się możliwość pomiaru termometrem bezdotykowym temperatury ciała
pracownikom i uczniom oraz osobom trzecim przy wejściu do szkoły oraz na terenie
placówki.

▪ W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika
należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;

▪ Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić
rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o
obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

▪ Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
▪ Zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej
przestrzeni terenu szkoły;

▪ W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością istnieje możliwości pozostania ucznia w
domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze
szkołą na ten czas.

▪ Wprowadza się obowiązek zmiany obuwia oraz pozostawiania kurtek i płaszczy w miejscu
do tego przeznaczonym.

▪ Wprowadza się obowiązek zakrywania ust i nosa dla osób korzystających z części
zewnętrznych szkoły (ogród, patio, szklarnia itp).

▪ Wprowadza się obowiązek utrzymania dystansu społecznego wynoszącego 2 metry. Jeżeli
nie jest możliwe zachowanie dystansu, wprowadza się nakaz zakrywania ust i nosa.

▪ Pracownikom administracji i obsługi rekomenduje się korzystanie z części wspólnych w
trakcie lekcji.

▪ Pracownikom obsługującym szatnie zaleca się korzystanie z rękawiczek ochronnych i
maseczek.

