Wewnętrzne procedury bezpiecznego funkcjonowania
PSP nr 3 w Radomiu w roku szkolnym 2020/20121

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020r. z dnia 12 sierpnia 2020r.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 13.08.2020r. poz. 1386)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia
13.08.2020r. poz. 1389)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania
jednostek
systemu
oświaty
w
związku
z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 14.08.2020r. poz. 1394)

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE
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.
2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez
objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1. i pkt. 2. rozumie się:
a) podwyższoną temperaturę ciała,
b) ból głowy i mięśni,
c) ból gardła,
d) kaszel,
e) duszności i problemy z oddychaniem,
f) uczucie wyczerpania,
g) brak apetytu.
4. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego dostępnego dla wszystkich wchodzących
do budynku szkoły.
6. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, kuratorium oświaty
i wydziału edukacji.
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7. Opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający dzieci mogą przebywać w przestrzeni
wspólnej szkoły ( przed budynkiem szkoły i w przedsionku wejścia głównego, zachowując
zasady:
a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5m
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym – stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
8. W miarę możliwości sprawy urzędowe należy załatwiać zdalnie – przez telefon lub drogą
e-mail. W sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa interesantów obowiązuje
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk. Mogą to być tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach – po wpisie w Rejestrze przy
wejściu.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z NAUKĄ W SZKOLE
1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk i ich dezynfekcja, higiena i ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust – nauczyciele
systematycznie przypominają uczniom o tych zasadach.
2. Do indywidualnej decyzji rodzica pozostawia się możliwość zakładania przez ucznia
maseczki w czasie lekcji; w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie obowiązkowo
zakładają maseczki zasłaniające usta i nos a nauczyciel dyżurujący maseczkę/przyłbicę.
3. Wychowawcy zapewniają sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość – numery telefonów, adresy
e-mailowe, nawet komunikatory społecznościowe.
4. Plan lekcji i innych zajęć oraz praca wszystkich pracowników szkoły uwzględniają,
w miarę możliwości, zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie
szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenie gromadzenia się uczniów na
terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do
szkoły, wchodzenie różnymi wejściami, różne godziny przerw dla młodszych uczniów
oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
5. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
6. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia uczniowie przynoszą do szkoły własne posiłki
i napoje.
7. Uczeń powinien wyposażony być w parę rękawiczek jednorazowych oraz maseczkę
ochronną .
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,
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aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
9. Z sal lekcyjnych usunięte są lub zabezpieczone przed dostępem do nich przedmioty
i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub
dezynfekować.
10. Sale lekcyjne oraz części wspólne (jak np.: korytarze) wietrzone będą co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min - bez zwracania uwagi na
dzwonki szkolne, po ustaleniach z opiekunami uczniów z sąsiednich sal.
12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego w czasie zajęć wychowania
fizycznego
14. Plac zabaw z uwagi na brak możliwości dezynfekowania pozostaje zamknięty do
odwołania.
15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
16. Z biblioteki szkolnej uczniowie i nauczyciele korzystają zgodnie z aktualnym
regulaminem, w wyznaczonych godzinach pracy biblioteki przy uwzględnieniu
koniecznego okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
w bibliotekach. Regulamin i terminy otwarcia udostępnia się społeczności szkolnej na
stronie szkoły.
17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić
zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji
rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla
wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co
godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
18. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających
odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych odbywać się będzie wg
ściśle określonego planu (wskazującego czas, miejsce i osobę prowadzącą).
19. Bezpieczeństwo korzystania z szatni zwiększa się poprzez uwzględnienie w planie lekcji
różnych godzin przychodzenia uczniów do szkoły.
20. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć do
niezbędnego minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
21. Ustalone i upowszechnione na stronie szkoły będą zasady korzystania z gabinetu
profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone

3

w przepisach prawa oraz aktualnych
i Narodowego Funduszu Zdrowia.

wytycznych

m.in.

Ministerstwa

Zdrowia

22. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury podlega dezynfekcji go po użyciu
w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr
bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
23. W przypadku zaobserwowania przez pracownika szkoły objawów u ucznia mogących
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu - izolatorium lub innym
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
powiadomić dyrekcję oraz rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły, w miarę możliwości własnym środkiem transportu.
24. W przypadku uzyskania informacji o stwierdzeniu zakażenia u ucznia, który był obecny
w szkole, dyrektor postępuje tak, jak w przypadku uzyskania informacji o zakażeniu
pracownika, (patrz: postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły)

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Na bieżąco pracownicy dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

2. Przeprowadzając

dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak
aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.

3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, na tablicach ogłoszeń, przy wejściach do
szkoły umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach
z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

4. Płyny do dezynfekcji rąk znajdują się w salach lekcyjnych i uczniowie korzystają z nich
w obecności nauczyciela.

5. Szkoła prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
ciągów komunikacyjnych.

6. Zużyte maseczki oraz rękawice jednorazowe na terenie szkoły powinny być wrzucane do
pojemników zgodnie z zaleceniami GIS – przez osoby bez podejrzenia o zakażenie do
odpadów zmieszanych.
FUNKCJONOWANIE SEKTORA ŻYWIENIOWEGO
Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej, zapewniając prawidłowe warunki
sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Organizuje się zmianowe
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wydawanie posiłków. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie
blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW
SZKOŁY

1. 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.
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy
tzw. podwyższonego ryzyka, będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko
zakażenia (np. nieangażowanie nauczycieli w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,
a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
3. Szkoła posiada pomieszczenie - izolatorium (m.in. wyposażone w środki ochrony
osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zaobserwowania objawów chorobowych.
4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej
powinni pozostać w domu i telefonicznie kontaktować się ze stacją sanitarno –
epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia, dzwonić na nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony
koronawirusem. Telefonicznie powiadamiają o tym fakcie dyrektora
5. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach
inspekcji sanitarno – epidemiologicznej.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od
pracy i skierowany do izolatorium.
7. Dyrektor kontaktuje się z organem prowadzącym oraz z właściwą stacją sanitarno –
epidemiologiczną w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych
procedur postępowania adekwatnych do zaistniałego przypadku.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji zgodnie
z funkcjonującymi procedurami.
9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
10. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami
otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno – epidemiologiczną.
11. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi
opiekunami,
do
czasu
uzyskania
szczegółowych
zaleceń
sanitarno
–
epidemiologicznych.
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12. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej
sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje stosowną decyzję
o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.
13. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas
oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być
zagrożone zdrowie uczniów.
2. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej,
oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich
lub poszczególnych zajęć.
3. O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący
nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący.
4. Zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
5. Dyrektor szkoły ustala sposób realizowania zajęć i innych zadań oraz informuję organ
prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły zostają zapoznani z procedurą poprzez
wywieszenie procedury na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku, poprzez informację
przekazaną przez e-dziennik lub opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
2. Wszyscy pracownicy i cała społeczność szkolna zobowiązani są do przestrzegania
Procedury.
3. Procedury mogą ulegać modyfikacji w zależności od zaistniałej sytuacji.

Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 i obowiązują do odwołania.
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