Procedury zachowania bezpieczeństwa podczas nauki stacjonarnej w Szkole Podstawowej Nr 22
im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie w czasie epidemii COVID-19

Podstawa prawna:
wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020r. dla przedszkoli, szkół
podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia
14.03.1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej( Dz. U.z 2019r.poz.59, oraz z 2020r. Poz. 322,
374,567)Wytyczne MEN, GIS oraz MZ związane z powrotem uczniów do szkół – sierpień 2020
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)

Funkcjonowanie szkoły w okresie epidemii – nauczanie stacjonarne

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe.
3. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci z kl. I-III wchodzili do korytarza budynku
szkoły znajdującego się przy portierni.
4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły dezynfekowali
ręce płynem dezynfekującym znajdującym się obok drzwi wejściowych, a następnie myli ręce
wodą z mydłem.
5. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu podczas przerw przy
zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.
6. Zaleca się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej w ważnych sprawach szkolnych). Są one zobowiązane do
przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym.
7. W szkole zapewniona jest szybka i skuteczna komunikacja z rodzicami - prawnymi opiekunami
ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź
chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu tj. i niezwłocznie
powiadomić Dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze
szkoły.
9. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi
nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).
10. Obowiązują ogólne zasady higieny:
 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
 ochrona podczas kichania i kaszlu,
 unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
11. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących,
infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.
12. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę.
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13. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności z niepełnosprawnościami.
Opiekunowie powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek.

Zachowanie zasad bhp uczniów kl. I-III , IV-VIII podczas pandemii – nauka stacjonarna

W klasach I -III w edukacji wczesnoszkolnej uczniowie uczą się na dwie zmiany. Każdy oddział uczy się
w jednej klasie. Uczniowie codziennie będą siedzieć w tym samym miejscu ,w ławce. Mogą korzystać
tylko ze swoich przyborów szkolnych, książek itp. Przerwy każdej klasy I-III są w różnych przedziałach
czasu, tak, aby uczniowie danej klasy nie mieli ze sobą kontaktu. W razie złego samopoczucia ucznia,
nauczyciel danej klasy drogą telefoniczną (tel. znajdujący się w klasie), powiadamia szkolną
pielęgniarkę, Dyrektora lub sekretariat szkoły. Uczeń zaprowadzony jest przez panią pielęgniarkę lub
innego wyznaczonego pracownika szkoły do izolatki. Pani pielęgniarka i wychowawca powiadamia
rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.
Uczniowie kl. I-III mogą spożywać obiady na stołówce w czasie zajęć lekcyjnych, aby uniknąć kontaktu
z II zmianą uczniów przychodzących w godzinach późniejszych na lekcje. Dyżur na stołówce pełni osoba
wyznaczona przez dyrektora szkoły wg obowiązującego grafiku dyżurów.
W czasie przerw klasy powinny być co godzinę wietrzone. Po I zmianie w kl. I-III będzie godzinna
przerwa, w której zostaną zdezynfekowane blaty ławek krzesełka i inne meble znajdujące się w danej
klasie. W kl. I-III w miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej
przestrzeni.
Uczniowie kl. IV- VIII korzystają tylko ze swoich przyborów, podręczników itp. Przerwy wydłużą się
do 10 min ze względu na wietrzenie i dezynfekcję klas, po każdej jednostce lekcyjnej. W szkole będą
obowiązywały trzy przerwy 15 minutowe, gdzie uczniowie zjedzą obiad na stołówce szkolnej zachowując
prawidłowy dystans obowiązujący w pandemii. W miarę ładnej pogody zaleca się spędzanie przerw na
boisku szkolnym „Orlik”w określonym dystansie społecznym.
Bezpieczeństwo w szkole na lekcjach wychowania fizycznego i muzyki podczas epidemii Covid -19
Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy
ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening
przekrojowy, tenis stołowy i biegi przełajowe). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia
wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub
dezynfekować. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z
własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok
szkolny.
Czynności obowiązkowe uczniów w zakresie higieny podczas przebywania na terenie szkoły SP 22
podczas epidemii- nauki stacjonarnej.
1. Przed wejściem do części wspólnej szkoły uczniowie dezynfekują ręce. Wchodząc do szatni, idą
korytarzem zachowując dystans między sobą wynoszący 1,5m.
2. Uczniowie regularnie powinni myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
Podstawowe zasady mycia rąk:
• myj ręce ok. 30 sekund

• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą
• nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni
• dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie
• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków
• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem
Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych
elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się
papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja – pracownicy obsługi
1. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji
2.Osoby pracujące i sprzątające w szkole po każdym kolejnym dniu myją i dezynfekują:
 ciągi komunikacyjne – korytarze, poręcze, włączniki światła,klamki,uchwyty, poręcze krzeseł,
oparcia,blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, zabawki,kurki przy kranach.
 myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem
 wietrzą pomieszczenia , w których odbywa się dezynfekcja , tak, aby nie narażać uczniów i
nauczycieli na wdychanie oparów.
 panie sprzątające pracują w rękawiczkach i na bieżąco dezynfekują pomieszczenia sanitarne.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB
ZACHOROWANIA NA COVID-19.
Procedura określa, jak należy postępować w przypadku zarażonego dziecka lub pracownika Covid – 19.
W szkole funkcjonuje pomieszczenie na odizolowanie osoby , u której podejrzewa się wystąpienie
objawów chorobowych Covid- 19. Pomieszczenie to wyposażone jest w środki ochrony osobistej oraz
płyn dezynfekujący.
O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora oraz Rodziców
lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. W nagłych przypadkach,
złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem niezwłocznie powiadamia
Dyrektora szkoły, Wicedyrektorów szkoły, Pielęgniarkę, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia
u dziecka choroby COVID- 19. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych
odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, czy nie miało ono kontaktu z innymi uczniami,
pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

Dyrektor szkoły – Marek Smoliński

