Wewnętrzny regulamin
PSP nr 6 w Radomsku
obowiązujący
od 01 września 2020
OPRACOWANO NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEN I GIS
UWAGA! KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ROZWIĄZANIA
PRZYJĘTE W NASZEJ SZKOLE

 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.

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do drzwi wejściowych szkoły ( oddział
przedszkolny do drzwi hali sportowej) i z niej odbierani przez opiekuna bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekun
z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.

 Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji
rąk. Wydłużamy czas przychodzenia uczniów do szkoły – od godziny 7.20, w celu
zmniejszenia gromadzenia się większej ilości uczniów w szatni w jednym czasie.
Sugerujemy, żeby uczeń w szatni musiał przebywać w maseczce.

 Na każdym piętrze przed lekcjami będą nauczycielskie dyżury. Uczniowie będą uczyć się
w przydzielonych salach- wyjątek będą stanowiły zajęcia z informatyki, języka obcego i
wf. Nauczyciel uczący przebywa z daną klasą także w trakcie przerwy po lekcji. Pod
koniec przerwy uczniowie wychodzą z klasy, ustawiają się przed daną salą- na korytarzu
opiekę sprawują wyznaczeni nauczyciele, wietrzymy sale lekcyjne i uczniowie wracają do
sal z kolejnym nauczycielem. Uczniowie będą poinformowani, kiedy i które klasy pod
opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej klasie korzystają z całych przerw na
korytarzach szkolnych- wychowawcy poinformują o ustalonym harmonogramie. Na
korytarzu w czasie przerwy będą przebywały maksymalnie dwie klasy. Uczniowie
zobowiązani są do zachowania dystansu.

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,- czyli do klasy z
uczniem opiekunowie nie wchodzą
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Apelujemy jednak, żeby do szkoły wchodził tylko uczeń.

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Osoby z
zewnątrz zobowiązane są do podania imienia, nazwiska i swojego numeru telefonu. Te
osoby wchodzą do szkoły głównym wejściem.

 Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
Rodzice muszą przekazać na Librusie wychowawcom aktualne numery telefonów, adres
zamieszkania, dane miejsca zatrudnienia- ostateczny termin2 września 2020

 Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla
szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W szkole dostępne są 3
termometry- w sekretariacie szkoły, gabinecie pielęgniarki,
w świetlicy szkolnej

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W szkole wydzielonym
pomieszczeniem jest gabinet pielęgniarki i sala 53. W opisanym przypadku nauczyciel
kontaktuje się z pielęgniarką pod numerem wewnętrznym 28, pielęgniarka przejmuje
opiekę i jak najszybciej kontaktuje się z opiekunem ucznia. Obowiązkiem opiekuna jest
jak najszybszy odbiór dziecka ze szkoły. W przypadku nieobecności pielęgniarki
informacja przekazana jest do sekretariatu pod nr wewnętrzny 20; funkcje pielęgniarki
przejmuje wyznaczony nauczyciel. Osoba opiekując się w w/w czasie dzieckiem, musi
mieć maskę oraz rękawiczki i zachowywać bezpieczną odległość.

 W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie
szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne
godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których
odbywają się zajęcia.

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest częste przypominanie tych zasad.

 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.

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada
szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 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.

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Jest opracowany
harmonogram przerw dla w/w klas, wówczas opiekę nad uczniami pełnią uczący
nauczyciele.

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw- podczas sprzyjającej aury uczniowie
będą mogli korzystać w czasie przerw z wyznaczonego terenu placu szkoły pod opieką
nauczyciela dyżurującego.

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 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, aby
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 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. Świetlica jest
przeznaczona tylko i wyłącznie dla dzieci, których opiekunowie pracują. Poświadczają to
stosownym zaświadczeniem z zakładu pracy. Ostateczny termin dostarczenia
zaświadczenia- 4 września 2020. W przypadku zapisana większej ilości uczniów na
świetlice, będą oni dzieleni na mniejsze grupy i przebywali w innych salach szkolnych.
Główne zadania świetlicy- pomoc przy odrabianiu prac domowych, organizowanie gier i
zabaw, nie powodujące kontaktu bezpośredniego uczniów; wykorzystywanie placu
szkolnego przy sprzyjającej aurze. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach 7.20 16.30.

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Sugeruje się w pierwszej
kolejności kontakt telefoniczny 44 6854406 lub 506 199 024.

 Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w
szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
Zajęcia w jednej, wyznaczonej sali, zakaz ich zmieniania, dezynfekcja sal przed i po
zajęciach, uczniowie siedzą w oddzielnych ławkach.

 Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej
pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach. W pierwszych dniach września uczniowie zostaną
poinformowani o opracowanym harmonogramie i zasadach korzystania z biblioteki

 Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i
wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu
profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego
Funduszu Zdrowia. W pierwszych dniach września uczniowie zostaną poinformowani o
opracowanym harmonogramie i zasadach korzystania z gabinetu pielęgniarki.
Środki wspomagające pracę nauczycieli

 Szkoła zapewnia środki ochrony- przyłbice, maski, rękawiczki. Decyzja o korzystaniu z
nich należy do nauczyciela

 W związku z inną organizacją przerw międzylekcyjnych sale lekcyjne będą wyposażone
w czajniki elektryczne.

 Stoły, krzesła i szafy na ubrania w pokoju nauczycielskim będą systematycznie
dezynfekowane, a pomieszczenie wietrzone.

 W każdej sali lekcyjnej znajduje się środek dezynfekujący, który należy systematycznie
stosować
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do
szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos
oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety.

 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, włączników. Pracowników obsługi obowiązuje wypełnianie karty dezynfekcji
pomieszczeń w ciągu dnia.

 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 nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Na korytarzach
szkolnych i toaletach znajdują się specjalne kosze, przeznaczone na w/w odpady.
Gastronomia

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość
stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków
ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców, a także higieny osobistej.
Pracownicy kuchni pracują w przyłbicach/maskach i rękawiczkach. Obiady będą
wydawane od 3 września 2020.Obiady będą jednodaniowe- drugie danie z owocami,
razem z posiłkiem każdy uczeń otrzyma sztućce. Uczniowie zajmują codziennie te same
wyznaczone miejsca. Uczniowie wchodzą do stołówki wejściem od strony sekretariatu, a
wychodzą wyjściem od strony gabinetu pielęgniarki.
Informacji na temat obiadów udziela Pani Teresa Cieślik- kierownik stołówki pod
numerem telefonu 506 199 025.
Przed dokonaniem wpłaty za obiady należy skontaktować się z w/w osobą w celu
uzyskania „numeru obiadowego” dziecka, co ułatwi nam nadzór nad dokonywanymi
wpłatami.
Opłat za obiady należy dokonywać na konto:
Gettin Noble Bank 97 1560 0013 2003 7165 1000 0001.
Cena za obiady we wrześniu 2020 wynosi 80,00 zł. (4 zł / 1 obiad)
Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w
czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę
możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy
zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy
krzeseł po każdej grupie. Harmonogram spożywania obiadów będzie podany uczniom 2
września 2020.

 Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki,
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i
wyparzyć.

 Nie zamawia się posiłków z zewnątrz- dotyczy uczniów i pracowników szkoły.
 Na stołach nie ma obrusów, przyborów kuchennych, solniczek itp…Stoły ustawione są w
odpowiedniej odległości.

 Pracownicy kuchni wchodzą do pracy od strony kuchni i w wyznaczonym pomieszczeniu
pozostawiają okrycia i zakładają strój roboczy.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 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 lub w izolacji.

 W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia
(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można
odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych- sala 53
1. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
- do kontaktu zostali wyznaczeni dyrektor i wice dyrektor szkoły

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i
opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach
obowiązujących w transporcie publicznym:

 Uczniowie wchodzą i wychodzą do autobusu szkolnego pojedyńczo zachowując
bezpieczną odległość 1,5m wyznaczonymi drzwiami.

 Obowiązkowo podczas przejazdu do i ze szkoły mają zasłonięte maseczką nos i usta.
 Zajmują miejsca wyznaczone przez opiekuna.
 W czasie przejazdu uczniowie starają się nie dotykać oczu, nosa oraz ust.
 Uczniowie z objawami infekcji takimi jak katar, kaszel, gorączka pozostają w domu.
 Z przejazdu autobusem szkolnym mogą korzystać wyłącznie uczniowie PSP Nr 6 w
Radomsku.

Korzystanie z boiska szkolnego, hali sportowej, zajęcia wychowania fizycznego
Przy wejściu i wyjściu z obiektów sportowych obowiązkowe mycie rąk
Wyjście ze szkoły na boisko drzwiami od strony magazynu sportowego
Używanie sprzętu sportowego tylko pod nadzorem nauczyciela
Systematyczne dezynfekcja sprzętu sportowego
Po zajęciach wf nauczyciel odprowadza uczniów pod salę, gdzie maja następną lekcję

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie
pracowników, jak należy je stosować.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono
objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało
zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do
dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
2. Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody
rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu – termometr
znajduje się w: gabinecie profilaktyki zdrowotnej, sekretariacie szkoły. Pomiaru
dokonuje pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji.
3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na
chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak
kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej
37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy –
służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie (w przypadku braku
pomieszczenie należy odizolować dziecko – dystans od innych osób co najmniej 2
metry).
4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę
go zastępującą.
5. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie –
telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do
niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie,
Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową
Stację Epidemiologiczną.
7. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się
telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
8. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej,
pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i
dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik
dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po
zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane
i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.

9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje
wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia
dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i
rękawiczki.
10. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków
bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej
dziecko, mają osłonę nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne).
Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko
wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w
osłonę ust i nosa.
11. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów sugerujących
zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje
dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i
środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik
kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje, że mogą być
zakażeni COVID-19.
12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy punkcie
informacyjnym) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń
przez nią wydawanych.
13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia
COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak
klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego
wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków
ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne), a po zakończonej pracy
zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i
myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi
po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są
powierzchnie dotykowe.
15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach
chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia
COVID-19.
17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych
działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym
zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w
placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z
powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji
do dalszego postępowania.
19. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w
szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i
pracowników. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie
zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych.

