Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie
w związku z występowaniem COVID-19
obowiązujące od 1 września 2020 r.
Procedury opracowano na podstawie obowiązujących wytycznych MEN, MZ i GIS.
I. Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych,
lub w izolacji.
2. Przez objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych rozumie się: podwyższoną temperaturę
ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności oraz problemy z oddychaniem, uczucie
wyczerpania, brak apetytu.
3. W przypadku podejrzenia lub potwierdzonego zakażenia u ucznia SARS-CoV-2 rodzic/opiekun prawny
niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora szkoły.
4. Uczniowie klas 1-4 korzystają z wejścia głównego, natomiast uczniowie klas 5-8 z wejścia bocznego (byłe
gimnazjum).
5. Zobowiązuje się uczniów klas 4-8 do przychodzenia do szkoły bezpośrednio przed rozpoczęciem lekcji
i opuszczania jej niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
6. Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy nie mają obowiązku zakrywania nosa oraz ust. Jednak mogą to
robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Uczniowie mogą posiadać własne środki do dezynfekcji
rąk.
7. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi
oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
8. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk.
Wszyscy wchodzący do budynku mają obowiązek dezynfekcji rąk według zamieszczonej instrukcji.
9. Opiekunowie odprowadzający dzieci powinni ograniczyć wchodzenie do budynku szkoły. W przypadku
uzasadnionej potrzeby wejścia należy przestrzegać poniższych zasad:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk).
10. Ogranicza się przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. W przypadku
uzasadnionej potrzeby wejścia, osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych powinny wchodzić tylko wejściem głównym i kontaktować się za pomocą dzwonka
umieszczonego na drzwiach. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych (osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
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11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzenia aktualnych numerów telefonów poprzez
e-dziennik do wychowawcy klasy w terminie do 02.09.2020 r. i podania nowego numeru w przypadku
zmiany.
12. W razie potrzeby zmierzenia temperatury, szkoła posiada termometry bezdotykowe i odpowiednio je
dezynfekuje.
13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (obok sali 035),
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomia rodziców/opiekunów
prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
14. W miarę możliwości szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych,
i ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń,
w których odbywają się zajęcia.
15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa, ust.
16. Przedmioty oraz sprzęty znajdujące się w salach i na korytarzach szkolnych, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub zdezynfekować, zostają usunięte lub uniemożliwia się do nich dostęp. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane.
17. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
18. Używany sprzęt sportowy oraz podłogi sal, w których odbywają się zajęcia sportowe, są myte
detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
19. Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w trakcie zajęć.
20. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż co 45 min.
21. Zajęcia wychowania fizycznego, w miarę możliwości, prowadzone są na otwartej przestrzeni.
22. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować
dystansu, ogranicza się ćwiczenia oraz gry kontaktowe.
23. Uczeń ma zakaz zabierania ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami (w takich
przypadkach dzieci nie powinny udostępniać swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie
prawni powinni zadbać o regularne czyszczenie tych przedmiotów).
24. Przy wejściu do szatni umieszczone są środki do dezynfekcji rąk z odpowiednią instrukcją.
25. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w innych salach dydaktycznych oraz na podwórku
szkolnym. W regulaminie świetlicy szkolnej dodano punkt XI wprowadzający procedury dotyczące
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii (link do regulaminu).
26. W regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej dodano rozdział VI wprowadzający procedury dotyczące
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii (link do regulaminu).
27. W regulaminie biblioteki szkolnej dodano punkt 12 wprowadzający procedury dotyczące zachowania
bezpieczeństwa w czasie epidemii (link do regulaminu).
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28. Podczas korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa
w czasie epidemii, które zostały opisane w dokumencie dostępnym pod linkiem: (link do zasad).
29. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych zostaną opracowane w późniejszym terminie.
30. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z dystrybutorów wody pitnej pod nadzorem pracownika szkoły.
31. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą odbywa się według zasad:
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi
32. Przed rozpoczęciem roku szkolnego pracownicy, uczniowie i rodzice zostaną poinformowani
o obowiązujących procedurach.
33. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wychowawca informuje uczniów o procedurach zapewnienia
bezpieczeństwa w nowym roku szkolnym 2020/2021.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
Przy wejściach do szkoły umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
Wszystkie osoby trzecie (w tym rodzice/opiekunowie prawni uczniów) wchodzące do szkoły mają
obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa. Osoby
te nie mogą wchodzić do pomieszczeń świetlicy szkolnej, korytarzy edukacji wczesnoszkolnej i innych
korytarzy, przy których znajdują się sale lekcyjne oraz stołówki szkolne.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
Monitorowaniu podlegają codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości sal zajęć, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych
i dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników).
Stosowane są zalecenia producenta znajdujące się na opakowaniach środków do dezynfekcji (w tym
dotyczące przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i przedmiotów).
W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,
a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych (dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem
detergentu).
Szkoła zapewnia oznaczone pojemniki na zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe, które są ustawione
przy wejściach do szkoły.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych, lub w izolacji.
2. W szkole znajduje się pomieszczenie (obok sali 035), w którym można odizolować ucznia w przypadku
zaobserwowania objawów chorobowych (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący).
3. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów choroby zakaźnej (temperatura mierzona
termometrem bezdotykowym wynosząca co najmniej 38°C), zostaje on niezwłocznie odizolowany od
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grupy, a rodzic/opiekun prawny zostaje poinformowany i zobowiązany do niezwłocznego odbioru
dziecka ze szkoły. Pracownik sprawujący opiekę w pomieszczeniu izolacyjnym powinien zachować
dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek
skontaktować się 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 dziecko może być
zakażone koronawirusem. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest poinformować Dyrektora szkoły
o wyniku diagnozy lekarskiej. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego
o zakażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby.
4. Obszar, w którym przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostaje poddany
gruntownemu sprzątaniu. Powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) podlegają dezynfekcji
oraz zostają wdrożone indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. W przypadku uzyskania informacji o potwierdzonym zakażeniu u ucznia SARS-CoV-2 na terenie szkoły,
Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną celem uzyskania wskazówek do dalszego postępowania.
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IV. 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.
W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się
rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
W szkole znajduje się pomieszczenie (obok sali 035), w którym można odizolować osobę w przypadku
zaobserwowania objawów chorobowych (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący).
Pracownicy szkoły 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.
O uzyskanym wyniku diagnozy informują Dyrektora szkoły.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji
dróg oddechowych, powinien on niezwłocznie poinformować Dyrektora szkoły oraz skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
Obszar, w którym przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostaje poddany
gruntownemu sprzątaniu. Powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) podlegają dezynfekcji
oraz zostają wdrożone indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W przypadku uzyskania informacji o potwierdzonym zakażeniu u pracownika SARS-CoV-2 na terenie
szkoły, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną celem uzyskania wskazówek do dalszego postępowania.

Zastrzega się zmianę procedur w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła, strefą żółtą lub
czerwoną, a także zmiany wytycznych przez MEN, MZ lub GIS.
Dyrektor szkoły
Grażyna Lachcik
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