Procedury funkcjonowania
w Szkole Podstawowej w Straszynie
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
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 lub w izolacji.
2. Dziecko z rodziny, w której członek/ członkowie są objęci kwarantanną, musi
pozostać w domu.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w
przestrzeni publicznej.
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:
1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
2 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
3 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;
4 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).
Przy każdym wejściu umieszczony będzie środek do dezynfekcji rąk.
5. Do budynku szkolnego uczniowie będą wchodzić korzystając z czterech
oddzielnych wejść:
1. wejście główne klasa I a, b, c, d, e, II a, c, e, III a, b, c, d, e,
2. wejście przy świetlicy dolnej klasa II b i d
3. wejście przy hali sportowej klasa IV a, b, c, d V a, b, c, d, VI a, b, c, d
4. wejście od strony ulicy Starogardzkiej klasa VI e, f, VII a, b, c, d,
i. VIII a, b, c
6. Ogranicza się 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.
7. Zapewniona zostanie możliwość zmierzenia temperatury przy użyciu
termometru bezdotykowego
8. Po każdych zajęciach, kiedy grupa opuści klasę, pomieszczenie zostanie
zdezynfekowane.
9. Na zajęcia komputerowe uczniowie będą zobowiązani zakładać własne
rękawiczki jednorazowe w celu zachowania szczególnych środków
bezpieczeństwa
10. Wszystkich uczniów obowiązują ogólne zasady higieny:
1. - częste mycie rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły
2. - zasłanianie ust łokciem podczas kichania i kaszlu

3. - unikanie dotykania oczu, nosa i ust
4. - dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły i do stołówki
11. Na terenie szkoły uczniowie mają obowiązek nosić maseczki, natomiast po
wejściu do sali lekcyjnej mogą je zdjąć.
12. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej
szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą.
13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostanie umyta
detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę
możliwości po każdych zajęciach.
14. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w
interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
16. Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw, jeśli będą sprzyjać ku
temu warunki pogodowe.
17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie
można zachować dystansu, ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe.
W przypadku zajęć prowadzonych na Orliku uczestniczyć może w nich nie
więcej niż 150 uczniów. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników
zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.
18. Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz
zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na
specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe.
19. Dezynfekcji podlegać będą wszystkie urządzenia i przedmioty z którymi mieli
bezpośredni kontakt uczniowie.
20. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
21. Zajęcia świetlicowe będą się odbywać w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby
w salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w
świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod
nadzorem opiekuna. Świetlica będzie wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w
trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
22. Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole
obowiązywać będą w/w środki bezpieczeństwa.
23. Uczniowie klas I – III będą korzystali ze stołówki szkolnej zgodnie z
wyznaczonym harmonogramem w czasie lekcji.
24. Uczniowie klas IV-VIII będą korzystali ze stołówki szkolnej zgodnie z
wyznaczonym harmonogramem, będą 4 przerwy obiadowe, w celu
zachowania środków ostrożności mających na celu zachowania dystansu
między uczniami. Przy każdorazowym wejściu do stołówki obowiązywać
będzie dezynfekcja rąk.
25. Dowóz uczniów do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w
transporcie publicznym – obowiązkowa maseczka.
26. Nie będą organizowane wycieczki szkolne.
27. Odbiór dzieci po zakończonych zajęciach odbywać się będzie przed wejściem
do szkoły

Procedury korzystania ze stołówki szkolnej
1. Przed wejściem do stołówki szkolnej obowiązuje dezynfekcja rąk.
2. Uczniowie klas I – III będą korzystali ze stołówki szkolnej zgodnie z
wyznaczonym harmonogramem w czasie lekcji.
3. Uczniowie klas IV-VIII będą korzystali ze stołówki szkolnej zgodnie z
wyznaczonym harmonogramem - będą 4 przerwy obiadowe.
4. Przy organizacji wydawania posiłków w stołówce szkolnej będzie zachowana
odpowiednia odległość między osobą wydającą a uczniem, wynosząca min.
1,5 m i zachowane zostaną środki ochrony osobistej ( maseczka i rękawiczki u
osoby wydającej posiłek)
5. Uczniowie w miarę możliwości będą spożywali posiłek przy stolikach z
rówieśnikami z danej klasy.
6. Po wydaniu posiłków nastąpi dezynfekcja blatów stołów
7. Opłatę za obiady należy uiszczać bezpośrednio na konto.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do szkoły
zobowiązani są dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne,
muszą też zmieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać dystansu 1,5m
3. Uczniowie muszą obowiązkowo myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety.
4. Utrzymane będą w czystości sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarnohigieniczne i ciągi komunikacyjne. Dezynfekowane będą powierzchnie
dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach po
każdej lekcji i w stołówce, klawiatury, włączniki.
5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone będą plakaty z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
6. W pracowniach komputerowych zostaną umieszczone pojemniki na rękawiczki
jednorazowe do ich wyrzucenia.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u ucznia i pracownika szkoły
1. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych dana osoba zostanie
odizolowana – uda się do wyznaczonego miejsca, wyposażonego w środki
ochrony i płyn dezynfekujący.
2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u ucznia, niezwłocznie
zostanie powiadomiony o tym rodzic/prawny opiekun, który najszybciej jak
tylko to będzie możliwe odbierze dziecko ze szkoły.
3. Rodzic zobowiązany będzie do przekazania informacji zwrotnej na temat
przyczyny złego samopoczucia ucznia.
4. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika,
opuszcza on teren szkoły i udaje się do lekarza.
5. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby, takie jak: podwyższona
temperatura, duszności, kaszel, katar, niezwłocznie powiadamia drogą
telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Powinien również
skontaktować się z lekarzem, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony
koronawirusem.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zostaną
zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
stosowne będą zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
8. Ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w
obszarze, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów)
1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania
obowiązujących w szkole procedur postępowania przyjętych na czas trwania
pandemii koronowirusa COVID-19
2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzenia/posyłania
do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed
przyprowadzeniem/posłaniem do szkoły.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa
maseczką, podczas przebywania w budynku szkoły.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) dezynfekują ręce przed każdorazowym
wejściem do szkoły.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają/ nie posyłają do szkoły
ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania
dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać
dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać rę
ki na przywitanie.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób
zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek stosowania podstawowych
zasad higieny zalecanych w okresie pandemii koronawirusa COVID – 19,
ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
10. Rodzice (prawni opiekunowie) niezwłocznie powinni odbierać telefony ze
szkoły i natychmiast przybyć do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność.
11. Rodzice (prawni opiekunowie) koniecznie powinni poinformować o zmianie
numeru telefonu kontaktowego.

10 zasad dla ucznia
Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu
Często myj ręce.
Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
Spożywaj swoje jedzenie i picie.
Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz
U siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

WSKAZÓWKI dla Rodzica
Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.
Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
Sprawdzaj na bieżąco instrukcje od dyrektora szkoły lub nauczycieli.
Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.
Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.

Przypomnij dziecku zasady, bezpieczeństwa podczas posiłków.
W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do i ze szkoły. Pomyśl o
spacerze, rowerze.
Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

