PROCEDURY
SANITARNO-HIGIENICZNE
OBOWIĄZUJĄCE
W Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie
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Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215)
3. Statut Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie.
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570)
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i
częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.(Dz. U. Nr 100, poz. 646).
5. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego (Ministerstwo Edukacji Narodowej)6. Wytyczne przeciwepidemiczne
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Definicja przedmiotu procedury:
Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju
odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia,
lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w szkole to zespół czynników
wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie
warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych
kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.
Cele procedury
Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w oddziałach obowiązkowego wychowania
przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie poprzez:
- wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, w czasie zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
- zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w
szkole,
- usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków,
- wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
- dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z
uwzględnieniem istniejących warunków.
Zakres procedury
Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć opiekuńczych i zabaw dzieci na terenie szkoły, boiska
i placu zabaw.
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Osoby podlegające procedurze
Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dzieci i rodziców Szkoły
Podstawowej nr 8 w Legionowie.
1. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do natychmiastowego informowania o wszelkich
zaistniałych
zagrożeniach
zarówno
wewnątrz,
jak
i
na
zewnątrz
budynku.
2. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej
pracy każdego nauczyciela i pracownika. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka przebywającego w szkole w okresie pandemii wirusa COVID-19.

1. Zasady utrzymania zasad higieny w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie
Utrzymanie czystości w szkole to podstawowy obowiązek personelu obsługowego. O zakup
odpowiedniej jakości środków czyszczących troszczy się kierownik administracyjno-gospodarczy.
Prawidłowa
dezynfekcja
stanowi
niezwykle
istotny
element
zapobiegania
i profilaktyki zakażeń w szkole. W placówce zakażenie może dotknąć dzieci, personel, rodziców lub
inne osoby mające kontakt z otoczeniem. Każda z tych osób może posiadać aktywną infekcję bez
objawów klinicznych lub być w okresie inkubacji choroby zakaźnej.
Drogą zakażenia nie zawsze jest kontakt bezpośredni osoby z osobą. Możemy tutaj mówić o trzech
możliwościach.
Zakażenie - poprzez kontakt pośredni (szczególnie flora bakteryjna przenoszona na rękach personelu
lub przedmiotach), przez kontakt bezpośredni (ślina, ubrania, fartuchy, maski i sprzęt) oraz drogą
kropelkową i powietrzną.
Pierwszym i podstawowym sposobem realizacji programu ograniczania zakażeń w szkole jest stałe
podnoszenie skuteczności szeroko pojętej higieny. Postępowanie takie eliminuje ogniwa zakażenia w
łańcuchu epidemicznym.
Najważniejsze z działań to:
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•

codzienne czyszczenie, sprzątanie pomieszczeń i sprzętów za pomocą odpowiednich środków
i w odpowiedni sposób,

•

prawidłowa dezynfekcja miejsc, sprzętów, mebli, zabawek,

•

usuwanie odpadów,

•

prawidłowo prowadzone i skutecznie kontrolowane procesy przygotowywania posiłków oraz
wydawania i spożywania posiłków przez dzieci,

•

rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej dzieci i personelu,

•

używanie rękawiczek,

•

mycie i dezynfekcja rąk przez personel,

•

mycie rąk przez dzieci, zgodnie z instrukcją,

•

skuteczna aseptyka skóry personelu kuchennego przed przygotowywaniem, rozdzielaniem i
podawaniem posiłków dzieciom,

Zasady sprzątania pomieszczeń:














Do sprzątania należy używać ogólnodostępnych detergentów, pozytywnie zaopiniowanych
przez Zakład Żywienia i PZH.
Do dezynfekcji należy używać preparaty pozytywnie zaopiniowane przez Zakład Skażeń
Biologicznych PZH.
Mopy i ścierki muszą być wykonane z takiego materiału, aby mogły być poddane dezynfekcji
termicznej.
Wiadra, wózki, szczotki po każdym sprzątaniu należy zdezynfekować, umyć oraz wysuszyć.
Sprzęt do sprzątania powinien być przechowywany w wyznaczonym miejscu, suchy i czysty.
Personel sprzątający po czynnościach porządkowo-dezynfekujących powinien zmieniać
ubrania na czyste.
Nie należy wykonywać sprzątania pomieszczeń, w których znajdują się dzieci:
a) w czasie zabawy,
b) podczas przyjmowania i wydawania dzieci,
c) podczas korzystania z łazienki,
d) w czasie rozdawania i spożywania posiłków.
Przystępując do sprzątania, należy zachować pewną kolejność wykonywania czynności:
a) w przypadku pomieszczeń grup sprzątanie należy rozpocząć od mycia szafek, parapetów,
mebli, zlewów, umywalek, luster, a na końcu podłogi (używać wydzielony sprzęt sprzątający
do tego typu pomieszczeń),
b) wszystkie gabinety (dyrektora, wicedyrektorów, pielęgniarki, sekretariat, pokoje
księgowości i kadr, pokoje pracowników obsługi) sprzątać i myć jak w przypadku
pomieszczeń grup (używać wydzielony sprzęt sprzątający do tego typu pomieszczeń),
c) na końcu należy sprzątać i myć toalety, muszle klozetowe, kosze na odpady, itp., podłogi
(używać wydzielony sprzęt sprzątający do tego typu pomieszczeń).
Dozowniki do mydła przed nalaniem świeżej porcji mydła należy umyć i zdezynfekować
wewnątrz i z zewnątrz, wysuszyć a następnie uzupełnić pojemnik z mydłem.
Dozowniki do ręczników jednorazowych należy umyć i zdezynfekować wewnątrz i z
zewnątrz, wysuszyć a następnie uzupełnić ręcznikami jednorazowego użytku.
Personel sprzątający myje i dezynfekuje ręce po wszelkich czynnościach higienicznosanitarnych.

Podstawowe zasady zapobiegania szerzeniu się epidemii COVID-19




Zidentyfikuj potencjalną osobę zakażoną jak najszybciej.
Ogranicz ryzyko zakażenia innych osób.
Unikaj bliskiego kontaktu.

1. Kryteria lecznicze COVID-19
Osobą spełniającą kryteria przypadku podejrzanego o COVID-19 jest osoba z ostrą infekcją dróg
oddechowych o nagłym początku i przynajmniej z jednym z następujących objawów: kaszel,
gorączka, duszność, którym czasem mogą towarzyszyć bóle głowy, mięśni, nudności, wymioty,
biegunka.
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Dodatkowo, prawdopodobieństwo COVID-9 wzrasta, jeśli w ostatnich 14 dniach pacjent miał bliski
kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub miał bliski kontakt z osobą objętą
kwarantanną z powodu COVID-19.
Wywiad epidemiologiczny
Pacjent ma dodatni wywiad epidemiologiczny w przypadku, gdy w okresie ostatnich 14 dni:
a) miał bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zachorowaniem na COVID-19 lub
b) miał bliski kontakt z osobą objętą kwarantanną z powodu COVID-19.
2. Stosowanie środków ochrony indywidualnej personelu.
Personel powinien maksymalnie ograniczyć kontakt z pozostałymi pracownikami.
W tym celu zaleca się:
 nie opuszczać miejsca pracy bez istotnego powodu,
 korzystać z telefonów celem komunikacji z rodzicami i instytucjami pomocowymi,
 w sytuacji koniecznej rozmowy z innym pracownikiem w odległości <2m założyć maseczkę,
 ograniczyć do minimum czas spożywania posiłków i napojów,
 zachować maksymalną liczbę 2 osób i odstęp 2m podczas przebywania
w pokoju socjalnym.
Personel powinien zmienić odzież prywatną na służbowy mundurek po przyjściu do szkoły. Po
zakończeniu pracy, należy umieścić odzież ochronną w koszu na brudną bieliznę. Zabronione jest
zabieranie odzieży noszonej w pracy do prania w warunkach domowych.
Zalecenia do stosowania każdego dnia:
1. Pomiar temperatury ciała każdego dziecka codziennie rano wykonuje pielęgniarka lub
pracownik obsługi i zapisuje w specjalnej karcie razem z wywiadem chorobowym – objawy
COVID – 19 lub innej infekcji.
2. Tylko dzieci z prawidłową temperaturą, bez objawów infekcji i z ujemnym wywiadem
epidemiologicznym są przyjmowane do szkoły.
3. Zabawki w salach - tylko plastikowe- są myte i dezynfekowane codziennie po zajęciach.
4. Jeżeli w czasie dnia dziecko będzie miało objawy infekcji – następuje jego izolacja w
pomieszczeniu przystosowanym na izolatkę. Po opuszczeniu pomieszczenia izolatki przez
chorą osobę należy przeprowadzić mycie i dezynfekcję według procedury.
5. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z personelem grup. Są wyposażeni w maseczkę, gogle
lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, czepek, fartuch fizelinowy.
Procedura Postępowania dla Rodziców w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie w celu
minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się Koronawirusa COVID-19
W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w
Legionowie wprowadza działania mające na celu minimalizowanie ryzyka zarażenia i
rozprzestrzeniania się wirusa.
W ramach prewencyjnych działań wprowadza się następujące zalecenia dotyczące korzystania z
usług szkoły związanych z opieką nad dzieckiem, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego:
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Informacje ogólne
1. Wejścia do szkoły odbywają się według ustalonego harmonogramu. Godziny przyprowadzania
dzieci do szkoły 7.00-7.30.
2. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem ma obowiązek stawić się dokładnie na umówioną
godzinę.
3. Do przedsionka budynku – w przyziemiu - wchodzą tylko osoby przyprowadzające dzieci z
zachowaniem bezpiecznej odległości 2 m.
4. Dziecko i osoba dorosła bezwzględnie musi być zdrowa.
5. W przypadku kiedy dziecko lub rodzic/opiekun prawny jest przeziębiony lub cierpi na innego typu
infekcję, rodzic/opiekun prawny są zobowiązani odwołać telefonicznie obecność dziecka w oddziale
obowiązkowego wychowania przedszkolnego. Powrót dziecka do szkoły bezwzględnie musi być
potwierdzony oświadczeniem potwierdzającym, że dziecko jest zdrowe (dopuszcza się zdjęcie
oświadczenia) oraz poprzedzony deklaracją rodzica złożoną w szkole lub scanem na adres szkoły.
Numer telefonu do szkoły 22 774 59 50
6. Dzieci chore lub podejrzane o chorobę nie będą przyjmowane.
7. Wchodząc do budynku z dzieckiem/dziećmi rodzic/opiekun prawny i dziecko muszą być
wyposażeni w maskę ochronną.
8. Środki ochrony indywidualnej rodzice/opiekunowie prawni zapewniają sobie we własnym
zakresie.
9. Po wejściu do budynku Rodzic podchodzi do stanowiska ze środkami dezynfekcyjnymi
mieszczącymi się w przedsionku i dokładnie dezynfekuje dłonie (wskazane jest przyjście w
rękawiczkach jednorazowych, które również dezynfekujemy).
10. Po dokonaniu dezynfekcji dłoni rodzic/opiekun prawny proszony będzie o podejście do
pracownika obsługi w celu zmierzenia temperatury oraz wypełnienia KARTY WYWIADU.
11. Negatywny wynik wywiadu lub podwyższona temperatura uniemożliwią rodzicowi/opiekunowi
prawnemu wejście do pomieszczeń szkoły i pozostawienia dziecka.
12. Przy wejściu z przedsionka na teren szkoły na umówionego rodzica/opiekuna prawnego z
dzieckiem będzie czekał opiekun grupy lub wyznaczony pracownik obsługi.
13. Wszyscy są zobowiązaniu do zachowania bezpiecznej odległości – przynajmniej 2 metry między
osobami, należy przestrzegać higieny kichania, pokasływania i oddychania. Podczas kichania,
pokasływania należy zasłonić usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
14. Po przejęciu dziecka przez opiekuna, rodzic/opiekun prawny niezwłocznie opuszcza szkołę.
15. Odbierając dziecko w godzinach popołudniowych należy przestrzegać liczby osób
przebywających w przedsionku szkoły.
Obowiązki i odpowiedzialność dyrektora i nauczycieli realizujących zadania opiekuńcze:
Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w szkole zapewnia
bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki
uczestnictwa
w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez przedszkole oraz poza budynkiem placówki;
odpowiada za organizację pracy w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły;
opracowuje procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w czasie
trwania pandemii wirusa COVID-19, a w szczególności:
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1) organizuje ze względu na szczególne warunki pracę nauczycieli i innych pracowników, zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego,
2) organizuje zajęcia opiekuńcze dla dzieci w grupach do 12 osób, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, do 14 osób, w wyznaczonych i stałych salach zajęć –
świetlica szkolna i pomieszczenie oddziałów obowiązkowego wychowania przedszkolnego, z
zachowaniem możliwego dystansu pośród bawiących się dzieci (2 metry) . Każda sala zajęć, w
której przebywają dzieci musi odpowiadać standardom powierzchni 4m2 na jedno dziecko i jednego
nauczyciela. W organizacji pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą różnych grup przedszkolnych.
3) organizuje bezpieczne korzystanie z posiłków w miejscu do tego przeznaczonym (stołówka
szkolna),
4) zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej w tym rękawiczki, maseczki ochronne lub
przyłbice,
5) zapewnia sprzęt i środki do dezynfekcji oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez
pracowników obsługi,
6) przeprowadza spotkania z pracownikami, zwracając im uwagę, aby kładli szczególny nacisk na
profilaktykę zdrowotną,
7) zapewnia fartuch roboczy z długimi rękawami do wykorzystania w sytuacji izolacji w przypadku
podejrzenia stanu zarażenia, choroby.
Nauczyciele – są zobowiązani do opieki nad dziećmi przebywającymi w szkole oraz do rzetelnego
realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:
1) prowadzą rozmowy z dziećmi na temat obecnie obowiązujących w placówce zasad
bezpieczeństwa,
2) zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce. Organizują pokaz właściwego mycia
rąk,
3) zapewniają podawanie dzieciom wody z dystrybutorów tak, aby nie miały one bezpośredniej
styczności ze źródłem wypływu wody,
4) nie organizują wyjść poza teren przedszkola np. spacery,
5) rezygnują z mycia zębów przez dzieci w szkole,
6) unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
7) stosują zasady profilaktyki zdrowotnej:
a. przestrzegają regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem
dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
b. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
c. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.
8) dezynfekują ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki,
9) informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
10) postępują zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
11) zachowują dystans między sobą – minimum 1,5 – 2 m;
12) decyzją nauczyciela jest stosowanie maseczki lub przyłbicy,
13) nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńcze zgodnie z ustalonym przez kierownika świetlicy
harmonogramem – 1 zmiana w godzinach 7.00-12.00, druga 12.00-17.00 minimalizując kontakt
między sobą.
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Pobyt dziecka w szkole jest zorganizowany zgodnie z poniższymi zasadami:
1) dziecko pozostaje przez cały dzień w jednej, wyznaczonej sali zabaw;
2) w czasie pobytu w przedszkolu dziecko nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa;
3) nauczyciel przypomina i utrwala zasady higieny, w tym konieczność częstego mycia rąk
zgodnie z instrukcją;
4) sala zabaw jest regularnie wietrzona, minimum raz na godzinę;
5) zabawy i zajęcia odbywają się w bezpiecznych warunkach, nauczyciel dba o to, aby dzieci
nie grupowały się w jednym miejscu sali;
6) przy każdym stoliku nie może przebywać więcej niż 2 dzieci, również w trakcie spożywania
posiłków;
7) w trakcie przebywania w sali dziecko zgłasza nauczycielowi chęć napicia się, nauczyciel nalewa dziecku wodę do kubka, następnie kubek zostaje umyty
i wyparzony w
kuchni przedszkolnej;
8) w każdej sali znajdują się tylko zabawki i przedmioty, których powierzchnie można zdezynfekować;
9) z sal usunięte zostają sprzęty, przedmioty i zabawki, których nie da się skutecznie umyć i
zdezynfekować, np. dywany, pluszaki;
10) każda zabawka, którą bawi się dziecko podlega myciu i dezynfekcji – w sali znajduje się wyznaczony pojemnik, do którego dziecko po skończonej zabawie odkłada zabawkę, zabawki są
dwa razy dziennie zabierane z pojemnika, myte, dezynfekowane i przekazywane z powrotem
do sali;
11) jeżeli nauczyciel korzysta ze sprzętu sportowego typu obręcze, szarfy, piłki itp.– po każdym
użyciu podlegają one praniu, myciu i dezynfekcji;
12) dzieci z tej samej grupy korzystają tylko z wyznaczonej łazienki pod kontrolą nauczyciela;
13) jednocześnie w łazience nie może przebywać więcej dzieci niż jest misek ustępowych i umywalek;
14) dzieci myją ręce ciepłą wodą z mydłem, zgodnie z obrazkową instrukcją mycia rąk, która
znajduje się w każdej łazience;
15) w łazienkach zapewnione są ręczniki papierowe;
16) dopuszcza się możliwość wyjścia na teren przedszkola, zgodnie z poniższymi zasadami:
a) w szatni może przebywać jednocześnie tylko jedna grupa dzieci pod opieką nauczyciela,
b) dziecko przebywa w strefie dla niego przeznaczonej (znaczek rozpoznawczy),
c) na umówiony z nauczycielem sygnał, dzieci, po przeliczeniu wychodzą na plac zabaw, jeśli są sprzyjające warunki pogodowe,
d) na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa dzieci, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
e) każdorazowo przed wyjściem nauczyciel przypomina zasady bezpieczeństwa i higieny,
f) w czasie pobytu na placu zabaw nauczyciel organizuje i monitoruje swobodne zabawy
dzieci,
g) podczas zabaw dzieci nie korzystają z piaskownicy,
h) po przyjściu z placu zabaw dzieci korzystają z łazienki i toalety wg ustalonych zasad.
Postępowanie w sytuacji podejrzenia u dziecka choroby lub zakażenia
Objawy u dziecka przebywającego w szkole, będące podstawą do poinformowania przez
nauczyciela rodziców o konieczności zabrania dziecka z placówki :
• utrudniony kontakt z dzieckiem,
• dziecko jest apatyczne, nie chce brać czynnego udziału w zajęciach,
• temperatura ciała dziecka jest podwyższona,
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• dziecko ma duszności,
• dziecko ma problemy z oddychaniem, oddech świszczący, furczący,
• dziecko ma mokry kaszel z odkrztuszaniem lub uciążliwy suchy kaszel
Postępowanie
1. W szkole wyznaczono pomieszczenie na potrzebę odizolowania dziecka od reszty grupy.
2. Pomieszczenie znajduje się w przyziemiu budynku i jest oznaczone napisem „Pomieszczenie
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

do izolacji”.
Pomieszczenie to jest wyposażone w środki do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz termometr
bezdotykowy.
Jeżeli stwierdzono któryś z wyżej wymienionych objawów sugerujących chorobę lub zakażenie koronawirusem, nauczyciel odseparowuje dziecko od innych wychowanków. Zawiadamia
rodziców o podejrzeniu choroby, cały czas pełniąc opiekę nad pozostałymi dziećmi. Do opieki
nad dzieckiem chorym upoważnia wybranego pracownika szkoły – np. pracownika , który na
czas sprawowania opieki ubrany jest w fartuch z długimi rękawami, maseczkę lub przyłbicę
oraz rękawice. Użyte środki należy zapakować do szczelnego worka plastikowego i poddać
dezynfekcji.
Po odbiorze dziecka sala musi być bezwzględnie poddana dezynfekcji.
Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic zobowiązany jest
do niezwłocznego odebrania go z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji
lekarskiej.
W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców
do odbioru dziecka.
Rodzice powinni zaprowadzić chore dziecko do lekarza i stosować się do jego zaleceń,
a o dniu powrotu dziecka do przedszkola decyduje lekarz.
W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel prosi rodziców
o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Do czasu dostarczenia zaświadczenia dziecko nie może uczęszczać do szkoły.
W sytuacji ujawnienia zarażenia u dziecka rodzic powinien niezwłocznie poinformować o tym
fakcie dyrektora szkoły, który podejmuje dalsze działania, zgodnie z wytycznymi Inspekcji
Sanitarnej.

Postępowanie na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 przez
pracowników szkoły
1.Pracownicy szkoły, u których wystąpiły niepokojące objawy nie powinni przychodzić do pracy,
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną, bądź oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
powinni zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
2.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, do miejsca
izolacji,
3.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu
zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
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Wyżywienie
1. Posiłki spożywane są w stołówce szkolnej dla jednej grupy uczniów z zachowaniem

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

odpowiedniej odległości.
Do szkoły żywność jest dostarczana raz w tygodniu za wyjątkiem pieczywa, które dostarczane jest codziennie.
Szkoła zaopatruje się w produkty wysokiej jakości od sprawdzonych producentów.
Pracownik kuchni nie ma bezpośredniego kontaktu z dostawcami produktów żywnościowych.
Dostarczane produkty przechowywane są w odpowiednich warunkach w magazynie.
Pracownicy kuchni dbają o higienę osobistą oraz przestrzegają procedur mycia
i dezynfekcji powierzchni roboczych oraz zakupionych produktów.
Pracownik kuchni wydaje posiłki wystawiając je na ladę odbiorczą nie komunikując się bezpośrednio z dzieckiem.
Po skończonym posiłku naczynia są odstawiane do okienka strefy brudnej.
Pracownik kuchni porządkuje naczynia, myje je i wyparza w specjalistycznej zmywarce, następnie umieszcza je w strefie czystej.
Wszystkie czynności związane z wydawaniem posiłków dzieciom oraz sprzątaniem po posiłkach wykonuje pracownik kuchni zabezpieczony w środki ochrony osobistej – maseczkę,
przyłbicę, fartuch oraz rękawiczki.

Przepisy końcowe
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od 18 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do stosowania
i przestrzegania.
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