
Zarządzeni e Nr 2 | 2o2o l 2021'

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra ściegiennego w Bilczy
z dnia 24 sierpnia 2O2O r.

w sprawie wprowadzenia ,,Procedury zapewnÍenÍa bezpÍeczełistwq nd terenie Szkoły

Podstawowej im. ks. Piotra ŚcĺegÍennego w Bilczy w okresĺe pandemÍÍ covlD - 79 podczas
pobytu u cznio / p ra cow n i ko w szko l e."

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia L4 grudnia 2oL6 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z

2079 r. poz. Lt48, to78, L287 , 1680, I68L, 1818, 2797 i 2Ż48 oraz z 2oŻo r. poz. 374\ oraz

wytycznych i rekomendacji przeciwepidemicznych Głównego lnspektora Sanitarnego,

Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych, wydanych na

podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia ].4 marca 1985r. o Państwowej lnspekcji

Sanĺtarnej (Dz. U z2ot9r. poz. 59, orazz2oŻor. poz.322,374i567|. zarządzam co następuje:

5r

Wprowadzam ,,Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenÍe Szkoý Podstawowej im. ks.

Piotra Ściegiennego w Bilczy w okresÍe pandemii covtD - 79 podczos pobytu ucznÍa/pracownÍka w
szkole," , stanowÍqce załqcznik nr 7 do niniejszego zarzqdzenia.
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Zobowiązuję:

1) wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się i przestrzegania postanowień

niniejszej procedury;

2) nauczycieli wychowawców do zapoznania z procedurami wychowanków i rodzicőw/
prawnych opiekunów.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Załącznik nr 1

Do zarządzenia Nr 2/2020/2027 z dnia 24 sierpnia ŻO2O r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks' Piotra ściegiennego w Biĺczy

,,Procedurq zcr pewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły
Podstawowei im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy w okresie

pqndemii COVID - 79 podczas pobytu ucznis/pracowniko w szkole."

Podstawa prawna opracowania procedur - Wytyczne i Rekomendacje przeciwepidemiczne
Głównego lnspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dla

szkół podstawowych, wydanych na podstawie art. Ba ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca
1985r' o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2oI9r. poz' 59, oraz z 2oŻor. poz' 322,374
ĺ567).
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Cel procedury

1' Zapewnienie bezpieczeństwa i

Podstawowej im. ks' Piotra Ściegiennego
2o2o/ŻoŻL.

2. 7a zapewnienie bezpieczeństwa
Podstawowej im. ks. Pĺotra Ściegiennego

Dyrektorem.

higienicznych warunków pobytu W Szkole

w Bilczy, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

i higienicznych warunków pobytu W Szkole

w Bilczy, odpowiada Dyrektor Szkoły, zwany dalej
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Przedmiot i zakres stosowania procedury

1. Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania
w związku z wystąpieniem CoVlD-1-9.

2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników Szkoły,

prawnych iuczniów'

na terenie placówki

rodzicőw/opiekunów
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organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole

L Do szkoły zostanie przyjęty uczeń bez jakichkolwiek objawów chorobowych
sugerujących na infekcję górnych dróg oddechowych (tj' katar, kaszel, duszności,
podwyższona temperatura)'

Ż. Do szkoły nie może uczęszczać uczeń, jeśli ktoś z domowników przebywa

w kwarantannie lub w izolacji.

3. uczniowie klas l-lll przychodzą do szkoły z opiekunem, z zachowaniem zasady

1 opiekun z dzieckĺem/dziećmi. osoba przyprowadzająca i odbierająca ucznia nie

może przejawiać jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących na infekcję
górnych dróg oddechowych.

4. Do przestrzeni publicznej szkoły - szatni może wejść opiekun dziecka/dzieci
zachowując reżim sanitarny, bezwzględnie zasłaniając nos i usta oraz dezynfekować
ręce, przestrzegają zasady,,nĺe podawania dłoni innym".

5. Na teren szkoły Wpuszczani są tylko uczniowie.

6. Uczeń/grupa uczniów zostaje bezkontaktowo odebrana z szatni przez

wychowawcęfnauczyciela lub Wyznaczonego pracownika szkoły, który odprowadza
dziecko/dzieci na zajęcia i przekazuje pod opiekę nauczyciela.

7. Nauczyciele/pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek/przyłbic w całej
przestrzeni szkolnej oraz podczas prowadzenia zajęć lub bezwzględnie zachować
dystans społeczny nim. ]-,5 m od uczniów znajdujących się w sali.

8. Uczniowie klas lV-Vlll sami wchodzą do szkoły zachowując reżim sanitarny,
bezwzględnie zasłaniając nos i usta oraz dezynfekować ręce, przestrzegają zasady

,,nie podawania dłoni innym". Uczniowie klas lV-Vlll noszą maseczki W całej
przestrzeni szkolnej, z wyłączeniem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole.

9. Uczniowie korzystający z dowozu do/odwozu ze szkoły, zobowiązani są do
przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowanĺa w przestrzeni
publicznej, a przed wejściem do autobusu szkolnego zasłonić nos i usta oraz
zdezynfekować ręce.

10. opiekun dowozów oraz kierowca autobusu zobowiązanie są do zasłaniania ust i nosa

oraz dezynfekcjĺ rąk.

11-. Jako narzędzie do szybkiej komunikacji szkoły z opiekunem ucznia wyznacza się

dziennik elektroniczny, platformę Classroom, indywidualnie wybrane przez
wychowawcőwfnauczycieli ogólnodostępne aplikacje (tj. Messenger, WhatsUp) oraz
kontakt telefoniczny.

LŻ. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest podać aktualny numer telefonu w razie

szybkiego kontaktu.



13. W szkole znajduje się dzwonek oraz wideodomofon za pomocą, którego odbywać się

będzie komunikacja opiekun _ pracownik szkoły, a tym samym odbiór ucznia ze

szkoły'

14. W przypadku zauważenia u dziecka objawów chorobowych pracownik szkoły
odmawia przyjęcia go na teren placówki' lnformuje rodzica/opiekuna prawnego

o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną. W przypadku
zaistnienia takiej sytuacji pracownik niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły lub

osobę go zastępującą' Szkoła kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami
prawnymi dziecka i zbiera informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka.

L5' W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych lub jeśli zaistnieje
taka konieczność, odbywać się będzie pomiar temperatury ciała dziecka.

].6. W szkole została przydzielona jedna sala lekcyjna dla danej klasy. ogranicza się do

minimum przemieszczanie uczniów po szkole.

L7. Podczas prowadzenia zajęć pozalekcyjnych W szkole uczniowie uczestniczący
w zajęciach zachowują dystans społeczny min. 1-,5 m.

]-8. Uczniowie przynoszą do szkoły własne przybory i książki, które mogą znajdować się

tylko na ławce ucznia, w tornistrze lub własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają się

przyborami szkolnymi między sobą.

]-9. Uczniowie, oprócz przyborów i podręczników, nie przynoszą do szkoły żadnych

zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

20' Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, W szczególności
z niepełnosprawnościami mogą przynosić do szkoły przedmĺoty niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania w szkole. opiekunowie ucznia zobowiązani są do
regularnego czyszczenia (prania, dezynfekcji) tych rzeczv.

2L' Szkoła dopuszcza możliwość korzystania przez maksymalnie 3 grupy uczniów z sali
gimnastycznej, przy czym ilość uczniów w jednej grupie nie może być większa niż 26

osób.

22. Nauczyciele wychowania fizycznego i zajęć sportowych zobowiązani są do

ograniczenia ćwiczeń i gier kontaktowych podczas lekcji.

23. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, powinny maksymalny możliwy czas spędzać na

śwĺeżym powietrzu, korzystając np. z boisk szkolnych, terenu wokół szkoły,
przestrzegając aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.

24. Uczniowie klas lV-Vlll mogą wychodzić na zewnątrz podczas przerw w szkole,
przestrzegając aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.

25' W szkole zostaje wprowadzony zakaz korzystania przez uczniów szkoły z Kawiarni Bila

Cafe w Bilczy podczas przebywania w szkole.
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Higiena, czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

W szkole bezwzględnie stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia,
Głównego lnspektora Sanitarnego oraz mĺnistra właściwego do spraw oświaty
i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania oraz zasady przedmiotowej procedury.

Przy wejściu do szkoły umieszcza się:

. informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przed wejściem do szkoły;

o instrukcje dotyczącą dezynfekcjĺ rąk;

o nUffi€l'Y telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb
medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.

W szkole ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz.
W przypadkach koniecznych osoby te zobowiązane są do bezwzględnego zachowania
reżimu sanitarnego, zasłaniając nos i usta oraz dezynfekować ręce, przestrzegają
zasady ,,nie podawania dłoni innym". obsługa interesanta odbywać sĺę będzie
w przedsionku przy głównym wejściu do szkoły, przestrzegając przepisy prawa
związane z bezpieczeństwem zdrowotnym.

Z sal zostają usunięte przedmioty, sprzęty oraz zabawki, których nie można uprać lub
skutecznie dezynfekować, np. firany, zasłony, pluszowe zabawki, przybory sportowe,
tj. piłki, skakanki.

Sala, w której organizowane są zajęcia, jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.

Podczas przebywania uczniów w sali nauczyciel zobowiązany jest do czuwania nad
zachowaniem bezpiecznego dystansu między dziećmi.

Nauczyciele przekazują dzieciom informacje na temat przestrzegania podstawowych
zasad higieny, W tym np. częstego mycia rąk z uŻyciem ciepłej wody i mydła,
organizują pokazy odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kaszlu
i kichania oraz prawidłowego mycia rąk'

Nauczyciele zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce mydłem,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po
powrocie zzajęć na śwĺeżym powietrzu'

9. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi obecnie
w szkole i w przyjazny, zrozumiały sposób wyjaśniają dlaczego zostały wprowadzone.

10' Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować
je w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych
osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania
dziecka ze szkoły. Jako miejsce izolacji Wyznacza się gabinet profilaktyki szkolnej.
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B.



11-. Postępowanie w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem covlD - 19

opisuje ,,Procedura postępowania na wypadek wystqpienia podejrzenia

u dziecko/pracownika szkoły zakażenia wirusem CoVlD - 19 na terenie Szkoły

Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy." stanowiąca załącznik nr 2 do

zarządzenia 7arządzenie Nr 7l\oLo/ŻoŻo Dyrektora Szkoły Podstawowej im' ks. Piotra

Ściegiennego w Bilczy z dnia 20 maja 2oŻ0 r.

12. Szkoła zapewnia regularnie napełniane pojemniki z płynem dezynfekujQcYm,

rozmieszczone W każdej sali lekcyjnej, łazience, stołówce szkolnej i autobusie szkolnym.

L3. Wywiesza się W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

14. osoby Wyznaczon e przez Dyrektora szkoły przeprowadzają w szkole bieżącą dezynfekcję

toalet oraz po każdym dniu zajęć w sali gimnastycznej myją i dezynfekują używany
sprzęt sportowy.

15. Każdego dnia po skończonych zajęciach osoby sprzątające w placówce wykonują
codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem czynności:
. myją ciągi komunikacyjne;
. myją i dezynfekują powierzchnie dotykowe: klamki, włączniki świateł, uchwyty,

poręczy foteli, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci
i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, ewentualne zabawki i przedmioty,

którymi bawiło się dziecko, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach;
. myją i dezynfekują toalety;

16' Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest również ścisłe przestrzeganie czasu

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

17. Nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły oraz uczniowie zobowiązani są do wyrzucania

zużytych środków ochrony indywidualnej do Wyznaczonych koszy.

18. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
. regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym

zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych,
o kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
o unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
. dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
r informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych

uczniów;
o postĘpować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami Bezpieczeństwa'


