Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2019/2020 z dnia 28.08.2020r.

Zasady zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci i osób dorosłych na
terenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu.

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) Rodzice są zobowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia dziecka poprzez: obserwację,
mierzenie temperatury ciała.
Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy pozostawić dziecko
w domu pod obserwacją, a przypadku pogarszającego się stanu zdrowia skorzystać z teleporady
medycznej.
Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy
pozostawić dziecko w domu pod obserwacją, a w razie pogarszającej się sytuacji skorzystać
z teleporady medycznej.
3) Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
4) Przy wejściu do budynku szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. Następnie uczniom
rekomenduje się umycie rąk ciepłą wodą z mydłem w toalecie szkolnej niezwłocznie po wejściu do
szkoły oraz w trakcie przerw.
5) Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności. Osoby z zewnątrz, wchodzące na teren zespołu wypełniają
Oświadczenie o stanie zdrowia.
6) Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły - przedsionka,
zachowując zasady:
• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
• dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
• dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
• używanie maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos.
Podczas okresu adaptacyjnego pierwszoklasistów wychowawcy klas I będą pełnić dyżury przy szatni.
7) Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w przestrzeniach ogólnodostępnych (korytarze,
szatnia, toalety). Zalecenie nie dotyczy zajęć. Rodzice powinni wyposażyć dzieci w maseczki
ochronne/przyłbice. W razie potrzeby szkoła gwarantuje maseczkę ochronną.
8) Rodzice lub wyznaczone przez nich osoby z najbliższego otoczenia dziecka zobowiązani są do
utrzymywania kontaktu ze szkołą w razie wystąpienia pilnej potrzeby zabrania dziecka w przypadku
wystąpienia podejrzanych objawów choroby.

9) Szkoła jest wyposażona w termometr bezdotykowy, który będzie używany w przypadku wystąpienia
podejrzanych oznak choroby u uczniów lub pracowników.
10) W przypadku wystąpienia oznak chorobowych należy stosować procedurę nr 3.
11) Każdy oddział klasowy będzie korzystał w miarę możliwości lokalowych z jednej wyznaczonej sali
w szkole, z wyjątkiem lekcji informatyki, które odbywać się będą w sali informatycznej. Natomiast
lekcje wychowania fizycznego będą odbywać się w sali gimnastycznej, sali ruchowej, a w miarę
sprzyjających warunków pogodowych na świeżym powietrzu. Po każdej grupie stoliki, myszki,
klawiatury oraz sprzęt sportowy zostaną zdezynfekowane środkiem myjącym. Przerwy uczniowie
spędzają w wyznaczonych strefach dla każdej klasy na korytarzu. Uczniowie mogą korzystać z toalet
w tym czasie.
12) Uczniowie, znajdujący się na korytarzu w czasie przerwy przebywają wyłącznie w towarzystwie
kolegów ze swojej klasy i z zachowaniem bezpiecznej odległości. Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę,
aby nie tworzyły się zbyt liczne grupy dzieci, w których skracany jest dystans między nimi.
13) Pracowników i uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
14) W klasach I – III oraz w pomieszczeniach świetlicy zostaną usunięte dywany, pluszowe zabawki.
15) Z korytarza szkolnego zostały usunięte dystrybutory wody, stoły do ping ponga, trambambule oraz
automat vendingowy. Jest możliwość korzystania z dystrybutorów wody przez uczniów na świetlicy,
natomiast odbywa się pod nadzorem opiekuna. Na terenie Zespołu z zachowaniem reżimu sanitarnego
może funkcjonować sklepik szkolny.
16) W przedsionku szkoły został zamontowany domofon, który jest połączony z salą świetlicową. Służy
on wyłącznie do kontaktu z wychowawcą świetlicy celem odbioru dziecka.
17) Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć powinny
pozostawać na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą i zmieniać swoich miejsc.
18) W sali gimnastycznej, sali ruchowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdych zajęciach.
19) Należy bezwzględnie wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby i możliwości także w czasie zajęć.
20) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, należy ograniczyć
ćwiczenia i gry kontaktowe. W pracy w grupach należy zachowywać dystans ok. 1,5 między uczniami
21) Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
22) W świetlicy znajdować się będą środki do dezynfekcji rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy
dostęp, ale mogą one być używane pod nadzorem opiekuna świetlicy. Salę świetlicy należy wietrzyć
nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. W miarę możliwości wietrzenie może
odbywać się podczas zajęć z dziećmi.
23) Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.

24) Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, z uwzględnieniem koniecznego
okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, będą
upublicznione przed wejściem do biblioteki na tablicy ogłoszeń.
25) W okresie trwania pandemii nie będą organizowane wyjazdy do kin, teatrów, na zawody sportowe,
wycieczki krajoznawcze, nie będą organizowane uroczystości o zasięgu szkolnym, międzyklasowym, nie
będą przeprowadzane apele i inne imprezy, podczas których nie będzie możliwe zachowanie dystansu
minimum 1,5 m.
Organizacja wyżywienia w szkole
1) Uczniowie będą mogli korzystać z obiadów dostarczanych przez firmę kateringową
z wykorzystaniem jednorazowych naczyń i sztućców. Spożywanie posiłku następuje w jadalni
w wyznaczonych miejscach podczas trzech kolejnych przerw obiadowych. Pracownik wydający posiłek
powinien korzystać z maseczki ochronnej i rękawic jednorazowych.
2) Zapisy niniejszej procedury należy traktować elastycznie. Mogą one ulegać zmianie w zależności od
rozwoju sytuacji epidemicznej i wytycznych inspektora sanitarnego. O wszelkich zmianach pracownicy,
uczniowie i rodzice zostaną poinformowani niezwłocznie.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 38/2019/2020 z dnia 28.08.2020r.

Zasady zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci i osób dorosłych na
terenie Przedszkola Samorządowego w Bukowcu.
1. Każda stała grupa dzieci w miarę możliwości przebywa w wyznaczonej i stałej sali pod opieką
wychowawcy.
2. W sali, w której przebywa grupa zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
i systematycznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Przybory sportowe (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane na zajęciach muszą być każdorazowo myte, czyszczone i dezynfekowane
po każdym dniu zajęć.
3. Dziecko nie może przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek z domu.
4. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a jeśli to możliwe powinny one być wietrzone
w trakcie trwania zajęć.
5. Zajęcia będą tak organizowane, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup (np.
różne godziny zabawy na dworze).
6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola,
wynoszący min. 1,5 m.
7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak innych dzieci i rodziców wynoszący
min.1,5 m.
8. Obowiązuje zakaz przebywania w przedszkolu osób poza dziećmi i personelem przedszkola. Rodzic
przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola: pomocy nauczyciela lub nauczycielce w drzwiach.
Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.
9. W przypadku odbywania przez dziecko trzyletnie okresu adaptacyjnego (wynoszącego nie dłużej niż
2 tygodnie) w przedszkolu rodzic/opiekun może wejść do szatni, przekazując dziecko pomocy
nauczyciela.
10. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych,
sugerujących chorobę zakaźną.
11. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności. Osoby z zewnątrz, wchodzące na teren zespołu wypełniają
Oświadczenie o stanie zdrowia.
12. Rodzice dzieci są zobowiązani utrzymywać kontakt z przedszkolem i odpowiadać na telefony.
W razie wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby musi być zapewniona szybka
komunikacja z rodzicami/opiekunami dziecka.
13. Jeśli rodzic nie będzie w stanie osobiście odebrać dziecka musi wyznaczyć inną osobę i powiadomić
o tym wychowawcę.
14. Przedszkole dysponuje termometrem bezdotykowym, który może zostać użyty w sytuacji
podejrzenia zakażenia u dziecka.
15. Na pomiar temperatury u dziecka rodzic musi wyrazić zgodę.

16. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym
pomieszczeniu - izolatce z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
17. W trakcie zajęć przedszkolnych dzieci będą korzystały z placu zabaw na terenie przedszkola, ale
każda grupa oddzielnie. Dopuszcza się spacery w okolicy przedszkola.
18. W okresie trwania pandemii nie będą organizowane żadne wyjazdy autokarowe , nie będą
zapraszani goście z zewnątrz.
19. Należy prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych. Dezynfekując środkami
chemicznymi należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu.
20. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, spożywczych, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
21. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez objawów wskazujących na
chorobę zakaźną.
22. Wyznacza się izolatkę jako miejsce, w którym można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 38/2019/2020 z dnia 28.08.2020r.

§1
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej COVID-19 u dziecka/ucznia
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą u niego niepokojące objawy muszą pozostawić go w domu celem
sprawdzenia jakie są przyczyny objawów.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarnoepidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym właściwego szpitala. Rodzice o podejrzeniu
choroby powiadomić dyrektora szkoły.
3. W razie stwierdzenia choroby u dziecka lub u innego członka rodziny rodzice powinni bezwzględnie
zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, który następnie zawiadamia organ prowadzący i właściwego
inspektora sanitarnego.
4. Jeśli niepokojące objawy wystąpią u dziecka w szkole/przedszkolu:








podwyższoną temperaturę ciała,
ból głowy i mięśni,
ból gardła,
kaszel,
duszności i problemy z oddychaniem,
uczucie wyczerpania,
brak apetytu.

powinno ono zostać odizolowane od innych dzieci.
5. W szkole jest wyznaczone pomieszczenie, służące do odizolowania ucznia/dziecka – izolatka.
6. Pomieszczenie to wyposażone jest w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
7. W izolatce dziecko przebywa pod opieką wyznaczonego nauczyciela lub pracownika obsługi
z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy
muszą jak najszybciej odebrać dziecko.
8. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia
rodziców dziecka, SANEPiD w Łodzi oraz organ prowadzący szkołę.
9. Dalsze kroki podejmowane są w porozumieniu z organem prowadzącym i rodzicami dziecka.
10. Miejsca w szkole/przedszkole, w których przebywało dziecko należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz dezynfekcji, w szczególności powierzchnie dotykowe,.

§2
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika zespołu
1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien
przychodzić do pracy.

2. Pracownik o swoich podejrzeniach wystąpienia choroby COVID-1 powinien niezwłocznie
powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999
lub 112.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora
lub osoby uprawnione i zostaje odizolowany od innych.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p. 2 lub 3, odpowiednie służby sanitarne
i organ prowadzący.
5. W izolatce nie mogą przebywać inne osoby razem z pracownikiem z podejrzanymi objawami.
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do
czasu przybycia odpowiednich służb.
7. Miejsca, w których przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w budynku, w którym
przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich
pracowników oraz rodziców uczniów, którzy mieli kontakt z osobą podejrzewaną o zakażenie.

