Załącznik
do Zarządzenia Nr 10/2019/2020
z dnia 20 maja 2020r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA
TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W RABCE-ZDROJU

§ 1.
I. Zasady organizacji pracy w szkole
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.
Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m 2
na osobę.
Rodzice uczniów składają deklarację udziału dziecka w zajęciach opiekuńczowychowawczych.
W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą
organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy
określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności
uczniów.
Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m 2
na 1 osobę.
W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń
– 1 ławka szkolna).
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach
używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.

Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy
zabezpieczyć go przed używaniem.
Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między
nimi dystans.
Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy
uczniami.
Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze
sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do
placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
W szatni klas I-II należy wykorzystywać co drugi wieszak, a uczniowie od klasy III
korzystają ze swoich szafek.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z
uczniami oraz nauczycielami.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w
odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać ucznia do szkoły.
Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych
obszarach.
Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu
do szybkiej komunikacji.
Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia
jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
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33.

34.

35.
36.

Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w
izolatorium z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie
zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Od dnia 25 maja 2020 r. uczniom klasy VIII zapewnia się konsultacje z
nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów
objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

II. Postanowienia szczegółowe
1.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły podstawowej (dziecko
również powinno przebywać w domu na kwarantannie).

2.

Przyjęcia dzieci prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala
dyrektor.

3.

Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana
jest do przestrzegania na terenie placówki wszelkich środków ostrożności, tj. m.in.
osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.

4.

W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub kilkoro rodziców
w odstępie od siebie co najmniej 2 m.

5.

Każdego dnia przy przyjmowaniu dziecka wyznaczony przez dyrektora pracownik
szkoły przeprowadza z osobą przyprowadzającą krótki wywiad lub ankietę
polegającą na zadaniu następujących pytań:
a)

czy dziecko jest zdrowe i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób?

b)

czy rodzice lub osoby współzamieszkujące miały kontakt z osobami chorymi
na COVID-19?

c)

czy rodzice/opiekunowie prawni lub osoby współzamieszkujące nie mają
objawów infekcji lub objawów grypopodobnych?

6.

Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała
dziecka.

7.

Każdorazowo przed przyjęciem dziecka, którego rodzice/opiekunowie prawni
wyrazili na to zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły mierzy
temperaturę dziecku termometrem bezdotykowym w obecności rodzica.

8.

W czasie pobytu dziecka w szkole temperatura jest mierzona również o każdej
porze, gdy zajdzie taka potrzeba .
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9.

Dziecko nie zostaje przyjęte do szkoły, jeśli występuje, jeden z następujących
warunków:
a)

dziecko ma podwyższoną temperaturę ciała, powyżej 37,5°C;

b)

pracownik szkoły zaobserwował u dziecka katar, kaszel, kichanie;

c)

rodzic odpowiedział twierdząco na którekolwiek z pytań z wywiadu.

10. Z sali, w której przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
11. Dziecko nie może przynosić ze sobą do szkoły żadnych przedmiotów lub zabawek.
12. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi, nauczycielami i
personelem opiekującym się dziećmi.
13. Sale, w których przebywają dzieci, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
14. Dzieci, nauczyciele oraz pracownicy, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety lub
przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.
15. Od dnia 20 maja br. do odwołania w szkole nie są prowadzone zajęcia dodatkowe ani
organizowane imprezy okolicznościowe.
16. W szkole
prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych i zabawek.
17. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
18. Dzieci spożywają posiłki z zachowaniem bezpiecznej odległości.
19. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
20. Dzieci pod nadzorem nauczyciela mogą korzystać z placu przed szkołą, rotacyjnie, w
małych grupach.
21. Dla pracowników szkoły podstawowej zapewnia się indywidualne środki ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, a także fartuch z długim rękawem w
miarę potrzeb.

§ 2.
Postępowanie prewencyjne w szkole
III. Postanowienia ogólne.
1.
2.

Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do dezynfekcji
rąk.
W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia
zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły wprowadza się
obowiązek prewencyjnego pomiaru temperatury u:
4

 wszystkich pracowników,
 dzieci korzystających z zajęć na terenie szkoły po uzyskaniu zgody
rodziców/prawnych opiekunów.
3. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
4. Osoba dokonująca pomiaru temperatury musi mieć założone rękawiczki
jednorazowe oraz osłonę twarzy (przyłbicę lub maskę).
5. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u pracownika lub dziecka,
osoba dokonująca pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie
poinformować o tym dyrektora szkoły.
6. Pracownik w razie zauważenia u siebie w czasie pracy objawów chorobowych typu:
gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle
głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje
działania.
7. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19
zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych domowników oraz o
odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysyłaniem dziecka do placówki,
jak i dowożeniem/doprowadzaniem dziecka do placówki.
8. Rodzice będąc świadomymi zagrożenia epidemiologicznego w kraju oraz
możliwości zarażenia się na terenie szkoły, mimo dołożenia wszelkiej staranności
przez organ prowadzący i kadrę placówki, nie będą wnosić skarg i zażaleń. Za tego
rodzaju zdarzenia szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

IV. Zalecenia dla wszystkich pracowników i osób przebywających na terenie
szkoły.
1. Zobowiązuje się pracowników szkoły do przestrzegania najwyższych standardów
higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
2. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej - maseczki,
rękawiczki, fartuchy z długim rękawem - w zależności od wykonywanych zadań.
3. Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo pracownik poddaje się pomiarowi
temperatury.
4. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie szkoły maseczki lub
przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
5. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku
oraz w trakcie wykonywania pracy i opieki nad dziećmi.
6. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy
łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas
powitania.
7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
8. Należy zadbać o czystość ciągów komunikacyjnych.
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9. Przynajmniej raz dziennie należy dezynfekować powierzchnie dotykowe - poręcze,
klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła, stoliki oraz inne powierzchnie i
przedmioty często dotykane.
10. Zabawki i inne sprzęty w salach i świetlicy należy myć i/lub dezynfekować nie
rzadziej niż raz dziennie.
11. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze
szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
12. W przypadku wydawania posiłków z kuchni należy zachować bezpieczny 1,5
metrowy odstęp pomiędzy osobą wydającą i odbierającą. Przy braku takiej
możliwości, w pomieszczeniu powinna przebywać jednocześnie tylko jedna z tych
osób.
13. Dostawcy żywności zobowiązani są złożyć oświadczenie, że stosują zasady reżimu
sanitarnego.
14. Dostawcy posiłków dostarczają posiłki w pojemnikach jednorazowych.
15. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami
sprawującymi opiekę nad dziećmi.
V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/
opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do szkoły
1.

Do pracy powinny przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2.

W szkole należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony
i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

3.

Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

4.

Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia
zakażenia, należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.

5.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:
a)
b)
c)
d)
e)

niezwłocznie odsunąć go od pracy,
odizolować do wydzielonego pomieszczenia,
wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola/szkoły podstawowej,
pomieszczenie lub miejsce, w którym przebywał należy zdezynfekować.
ustalić listę osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w
których przebywał pracownik z objawami zakażenia.

6

f) powiadomić
właściwą
miejscowo
powiatową
stację
sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
g) powiadomić o zaistniałej sytuacji burmistrza Rabki-Zdroju, gdyż może
zaistnieć konieczność zamknięcia placówki przez powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną.
6.

W przypadku jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy:
a) odizolować w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób.
b) zmierzyć dziecku temperaturę ciała.
c) niezwłocznie poinformować rodziców telefonicznie o wystąpieniu u dziecka
niepokojących objawów i jest zobowiązać do pilnego odebrania dziecka.
d) wstrzymać przyjmowanie dzieci do szkoły
e) rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma
obowiązek poinformować dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
f) po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub
miejsce, w którym przebywało należy zdezynfekować.
g) dokonać ustalenia listy osób obecnych w tym samym czasie
pomieszczeniach, w których przebywało dziecko z objawami zakażenia.

w

h) dyrektor szkoły informuje burmistrza Rabki-Zdroju o podejrzeniu zakażenia u
dziecka.
i) należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc
pod uwagę zaistniały przypadek.
j) rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie zostają
telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i
ich obserwację.
k) dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o
zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem Rabki-Zdroju podejmuje
stosowną decyzję o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.

7.

W przypadku, gdy powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w trakcie
konsultacji nakaże odesłanie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
transportem indywidualnym do domu, osoba powinna oczekiwać na transport w
wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od
innych osób. Zaleca się na czas oczekiwania na transport, zapewnić pracownikowi
jednorazową maseczkę i rękawiczki.
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Dalsze kroki postępowania w przypadku pracowników i dzieci przebywających w
grupie, w której zaistniało podejrzenie zakażenia koronawirusem należy ustalić z
właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

8.

VI.

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego dziecka pozostającego w
bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2
metry przez ponad 15 minut,
b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i
prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome
zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w
szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego
kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka,
kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie
powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do
oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony
zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych
środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddane zostaną
kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we
współpracy ze służbami sanitarnymi.

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia zaobserwowanego
poza miejscem pracy
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni
stawiać się w pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze
stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się
stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, o podejrzeniu
zakażenia koronawirusem.
2. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób.
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3. Nie należy zgłaszać się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego
uzgodnienia.
4. Pracownik o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

§3.
Obowiązki nauczycieli
1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:
2. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego
zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu
wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje
zachowanie bez poczucia lęku.
3. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w
widocznym miejscu w szkole.
4. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na
częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu,
niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność
stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
5. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
6. Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują według
ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad
uczniami.
7. Dokonują pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego
jakichkolwiek objawów choroby.
8. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od
dziecka i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych,
zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w łazience.
9. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu z
zachowaniem odpowiedniej odległości.
10. Nauczycielom świadczącym opiekę nad dziećmi nie wolno przemieszczać się po
szkole.
11. Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.
12. Po zakończeniu pracy z dziećmi lub przed jej rozpoczęciem prowadzą pracę
zdalną.
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§ 4.
Obowiązki pracowników obsługi
1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych
oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
2. Dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując
ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła
uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do
spożywania posiłków.
4. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują zabawki, wszelkie
wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi
ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy
przypodłogowe.
5. Każdego dnia systematycznie wypełniają Kartę monitoringu.
6. Przy przyjmowaniu z zewnątrz ( przez uchylone przez pracownika drzwi)
jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest
stosowanie przez osoby odbierające środków ochrony osobistej.
7. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią pracownicy myją i dezynfekują ręce.
§ 5.
Zadania i obowiązki rodziców
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu
sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w szkole oraz bezwzględnie ich
przestrzegają.
2. Dziecko może korzystać z opieki szkoły wyłącznie w przypadku, gdy na 2 dni
przed datą planowanego posłania dziecka do szkoły rodzice wyrażą taka wolę.
3. W celu skutecznego zapisania dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są
do:
poinformowania szkoły poprzez dziennik elektroniczny oraz telefon do
wychowawcy klasy,
b)
pobrania, wypełnienia, podpisania i złożenia Oświadczenia - załącznik Nr 1
lub załącznik Nr 2 do Procedury.
4. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
5. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny
przebywają w kwarantannie, izolacji.
a)

6. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
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7. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku
temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 370 C rodzic nie może
przyprowadzić dziecka do szkoły.
8. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek i niepotrzebnych
przedmiotów.
9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu
rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego
dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania
twarzy podczas kichania czy kasłania.
10. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się do
nauczyciela, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę,
dotykać.
11. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
12. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając
dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z
wytycznymi dla szkoły.
§6.
Postanowienia końcowe

Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych
opiekunów uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju
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Załącznik Nr 1
do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły
w okresie pandemii COVID-19

…………………………………………………………

Rabka-Zdrój, ..................................

(Imię i nazwisko Rodziców/Opiekuna)

…………………………………………………………
(Adres)

…………………………………………………………
(Aktualne numery telefonów)

…………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka, klasa)

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA


Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID19
obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju i nie mam w stosunku do nich
zastrzeżeń.



Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników,
nauczycieli i pracowników w szkole i innych dzieci COVID-19.



Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich
uczestników opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.



Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem)
objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.



W dniu przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze/konsultacje, moje dziecko jest
zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani nie wystąpiły u niego żadne
niepokojące objawy chorobowe.



W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar,
kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały
kwarantannę.



Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy wchodzeniu do
szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. Przyjmuję do wiadomości, że dziecko
zostanie przyjęte do szkoły tylko z temperaturą do 37 stopni Celsjusza.



Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące. Oświadczam,
że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie szkoły nie będę wnosił skarg, zażaleń,
pretensji do Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju oraz organu prowadzącego,
będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego, płynącego z obecnej sytuacji w
kraju.



Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz
oraz będzie przychodziło codziennie w zmienianych czystych i świeżych ubraniach.



Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego
dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w szkole i zajęcia wychowania
fizycznego poza teren szkoły.



Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami nie mogę wchodzić do budynku szkoły
poza wydzieloną strefę.
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W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania dziecka
w trybie natychmiastowym ze szkoły.



O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję szkoły.



Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję szkoły, w tym z informacjami
na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na
terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.



Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych
w przypadku zarażenia COVID-19.

……………………………………………
/podpis Rodziców/
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Załącznik Nr 2
do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły
w okresie pandemii COVID-19

…………………………………………………………

Rabka-Zdrój, .................................

(Imię i nazwisko Rodziców/Opiekuna)

…………………………………………………………
(Adres)

…………………………………………………………
(Aktualne numery telefonów)

…………………………………………………………
(Imię i nazwisko dziecka, klasa)

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA


Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID19
obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 1 w Rabce-Zdroju.



W dniu przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze/konsultacje, moje dziecko jest
zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani nie wystąpiły u niego żadne
niepokojące objawy chorobowe.



W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar,
kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały
kwarantannę.



Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników,
nauczycieli i pracowników w szkole i innych dzieci COVID-19.



Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy wchodzeniu do
szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. Przyjmuję do wiadomości, że dziecko
zostanie przyjęte do szkoły tylko z temperaturą do 37 stopni Celsjusza.



Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki dezynfekujące.



W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe
zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania dziecka
w trybie natychmiastowym ze szkoły.



O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję szkoły.

……………………………………………
/podpis Rodziców/
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Załącznik Nr 3
do Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły
w okresie pandemii COVID-19

Rabka-Zdrój, dn. …………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
(Imię i nazwisko pracownika)

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:


Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 1
w Rabce-Zdroju w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu
sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju



Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień Procedury bezpieczeństwa w
Szkole Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju, w związku z koniecznością stosowania
podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.



Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

…….……………………….………………………………………..
(podpis Pracownika)
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