Zarządzenie nr 18/19/20
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie: wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły,
obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Suchej Beskidzkiej
Podstawa prawna :
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i
przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej
Beskidzkiej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2020r. do odwołania.
§ 2.
Zarządzenie Nr 18/19/20 podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły .
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.........................................................................
(podpis dyrektora)
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 18/19/20
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej
z dnia 27.08.2020 r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły,
obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

§ 1.
Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Suchej Beskidzkiej zwanej dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie
wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, zwanych
dalej „wytycznymi” i obowiązuje od 1 września 2020r.
§ 2.
Zadania administracyjne szkoły
1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie
elektronicznej na adres sekretariat@zssucha.pl, kontaktować się telefonicznie pod
numer (+48) 33 8742218 lub (+48) 33 8744735 oraz bezpośrednio po telefonicznym
uzgodnieniu sprawy, terminu i miejsca załatwienia jej w szkole.
2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty
elektronicznej: e-mail na adres sekretariat@zssucha.pl lub telefonicznie pod numerem
(+48) 33 874 22 18, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia
terminu spotkania.

§ 3.
Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
1. W szkole mogą przebywać jedynie osoby, u których nie ma widocznych objawów
choroby, wskazującej na infekcję dróg oddechowych.
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2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie
rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej
uzgodnione w sekretariacie szkoły.
3. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły http://www.zssucha.pl
dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia
zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów
zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także
wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy
szkoły w czasie epidemii.
4. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla
każdej z nich ustalono odrębny reżim sanitarny.
5. Pracownicy obsługi przydzieleni są do wykonywania zadań na stanowisku pracy
w jednej strefie wymienionej w punkcie 4.
6. W czasie zajęć szkolnych, bezpiecznymi środkami odkażającymi dezynfekowane są
ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety, ławki na
korytarzach.
7. Przed

przerwą

na

zjedzenie

drugiego

śniadania,

bezpiecznymi

środkami

dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a uczniowie obowiązkowo myją
i dezynfekują ręce.
8. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
9. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją
prawidłowego odkażania rąk.
10. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do
szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
11. Uczeń u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych jest izolowany w Izolatorium. Funkcję tą pełni gabinet higienistki
szkolnej. Uczeń, pod opieką pracownika szkoły, pozostaje tam do czasu odebrania go
przez rodziców/opiekunów.
12. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów
które zapewniają szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub
w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
13. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być
prowadzone w formie stacjonarnej lub zdalnej.
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§ 4.
Strefa rodzica
1. Pomieszczenia, w których mogą przebywać rodzice lub opiekunowie oznaczane są
w szkole jako: STREFA RODZICA. Strefa dla Rodziców znajduje się:
 w

holu wejścia głównego – dotyczy rodziców/ prawnych opiekunów

mających pilną potrzebę kontaktu ze swoim dzieckiem oraz w celu załatwienia
spraw związanych ze szkołą.
 w szatni szkolnej – dotyczy rodziców/opiekunów uczniów klas pierwszych,
którzy przyprowadzają oraz odbierają dziecko ze szkoły.
 w holu wejścia bocznego do szkoły – dotyczy rodziców/ prawnych opiekunów
dzieci z oddziału przedszkolnego.
Rodzice/ opiekunowie oczekują na dzieci w rygorze sanitarnym, w maseczce lub
przyłbicy, z zachowaniem dystansu społecznego.
2. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz
zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub
nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
4. Na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia i przebywać wyłącznie
w strefie rodzica.
5. W razie nieprzestrzegania zasad określonych w ust. 2-4 rodzic/opiekun zostanie
wyproszony ze szkoły przez pracownika obsługi.
§ 5.
Strefa ucznia
1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone
są informacją na ścianie: STREFA UCZNIA
2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać
wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania
zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów.
3. Uczniowie wchodząc do szkoły, oraz szatni mają mieć obowiązkowo założone
maseczki.
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4. Maseczkę można zdjąć po wejściu do sali lekcyjnej, gdzie wkłada ją do woreczka
strunowego i chowa w plecaku.
5. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa
( z wyjątkiem pkt.3 oraz 4 ).
Jednak by zwiększyć bezpieczeństwo uczniów zaleca się zakładanie maseczek lub
przyłbic podczas przerw międzylekcyjnych.
6. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię, salę lekcyjną, łazienki i część
korytarza szkolnego, które są oznaczone informacją, dla kogo są przeznaczone.
7. Uczniowie zmieniają salę lekcyjną tylko na lekcje informatyki i wychowania
fizycznego.
8. Po wyjściu z szatni, przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są
dokładnie umyć ręce.
9. W każdej sali lekcyjnej znajdują się płyny do dezynfekcji rąk.
10. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie maja
przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
11. 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 itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
lub dezynfekować.
12. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na
godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie
zajęć przy otwartych oknach.
13. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego
oddziału pomieszczeniach – na drzwiach do każdej z sal umieszczona jest informacja,
która klasa ją zajmuje.
14. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych, oprócz przerwy obiadowej przebywają
w wyznaczonej części korytarza lub na boisku szkolnym.
15. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzuboisku szkolnym bądź stadionie sportowym.
16. Pracownicy obsługi, wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są
do bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów,
wg wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja
pomieszczeń”, w tym w szczególności dezynfekcji i wycierania miejsc najczęściej
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dotykanych

przez

uczniów

bezpiecznymi

środkami

odkażającymi

i dezynfekowania sanitariatów.
§ 6.
Organizacja pracy biblioteki szkolnej, świetlicy oraz zajęć pozalekcyjnych.
1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych
dla danego oddziału.
2. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę
przed kolejnym wypożyczeniem.
3. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa
„Regulamin biblioteki szkolnej” (zał. nr 1)
4. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych
obowiązujących w strefie ucznia.
5. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają
w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy
rodziców /prawnych opiekunów w godzinach 7.00 – 16.00.
6. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej
określa „Regulamin świetlicy szkolnej”(zał. nr 2)

§ 7.
Strefa żywienia i stołówka
1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i oznaczone są
informacją na ścianie: STREFA ŻYWIENIA.
2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica.
3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania, odnoszące się do
zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej
ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także
podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań
produktów i higieny stanowisk pracy.
4. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce
przebywają w tych samych zespołach jak podczas zajęć szkolnych.
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5. Zwiększono ilość przerw obiadowych z 2 do 3, by zminimalizować kontakt między
uczniami podczas oczekiwania na posiłek.
6. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków
i osoby wyznaczone do opieki nad uczniami w stołówce.
7. Przed wejściem do stołówki uczniowie dokładnie myją ręce.
8. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
9. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły
i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie/ grupie spożywającej posiłek.
10. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę. Na stołówce nie obowiązuje
samoobsługa.
§ 8.
Nauczyciele
1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne,
opiekuńcze i wychowawcze.
4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób
ustalony przez dyrektora szkoły.
5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie
zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę;
podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy
otwartych oknach.
7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie
po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na
świeżym powietrzu.
8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica,
może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
9. W przypadku nieobecności nauczyciela, nauczyciel realizuje zastępstwo w sali, w której
klasa ma przebywać.
§ 9.
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Rodzice
1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez
jakichkolwiek objawów chorobowych.
2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie
trwania epidemii COVID-19.
4. Rodzice zobowiązani są do podania wychowawcy co najmniej 2 możliwości kontaktu
(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu
zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać
ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania.
§ 10.
Zasady korzystania z sali gimnastycznej, hali sportowej, placu zabaw i boiska szkolnego
1. Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.
2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w hali sportowej i na boisku mogą przebywać
dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
4. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela.
5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów.
Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów
w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły,
przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać
jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
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7. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki,
obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte po każdym dniu
zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
8. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe
10. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.
§ 11
Organizacja działań w Oddziale Przedszkolnym
1. Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej sali .
2. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywan). Jeżeli do
zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je
dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi
potrzebami

edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich

przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich
zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne
czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
4. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
5. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która
uniemożliwi stykanie się z innymi uczniami będącymi w szkole.
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szkoły i przebywać z nim w strefie rodzica, z
zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego
rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać
wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
9

8. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
9. Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane/ odbierane przez osoby
zdrowe.
10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
11. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
12. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli
zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować
je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum
2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
14. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu
wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie szkoły, a gdy nie ma
takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
15. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub
zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
16. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
17. Zasady korzystania ze stołówki określa § 7.

§ 12.
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie
mogą przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem
zakaźnym.
3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną
temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
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i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi)
w celu odebrania ucznia/dziecka ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia
umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania
dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas
nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali.
5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum
2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak
najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia
rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ
prowadzący szkołę.
8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym
i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się
do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
§ 13.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest
dopuszczony do pracy.
2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły i skontaktować się z lekarzem, 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 izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
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4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ
prowadzący.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie
przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić
wszystkich pracowników oraz rodziców.
§ 14.
Postanowienia końcowe
1. Procedura może być modyfikowana.
2. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
3. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
4. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych
przez szkołę.
5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby
zainteresowane.
6. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu
prowadzącego,

kuratora

oświaty,

stacji

sanitarno-epidemiologicznej

oraz

służb

medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole
objawów chorobowych.
7. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie
szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
§ 15.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 i obowiązuje do odwołania.
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