PROCEDURY REGULUJĄCE ORGANIZACJĘ PRACY KL. „0” i PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W REGUCIE W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA
JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
1. ORGANIZACJA

• Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych lub
sugerujących chorobę zakaźną (gorączka, kaszel).
• Dzieci są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać dziecka do placówki i należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora
szkoły.
• Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
• Osoby trzecie wchodzą do szkoły tylko w szczególnych przypadkach, po wcześniejszym
uruchomieniu dzwonka.
• Rodzic wyjaśnia dziecku, by nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych
przedmiotów.
• Dzieci wraz z opiekunem przebywają w wyznaczonej stałej sali.
• W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
• Szkoła ustala adekwatną liczbę osób uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych.
• Opiekun świetlicy oczekuje na grupę na korytarzu przy szatni, po skończonych zajeciach w
danym oddziale nauczyciel doprowadza dzieci do opiekuna świetlicy.
• Na czas zagrożenia pandemicznego rezygnuje się z organizacji wyjść grupowych, wycieczek
szkolnych, a akademie i uroczystości szkolne ogranicza się do minimum z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.
• W sali lekcyjnej, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć
wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć,
czyścić lub dezynfekować po zajęciach.
• Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć.
• Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
• Dziecko wchodzi do placówki z jednym opiekunem.
• Czas schodzenia się dzieci do placówki: PP- 7.00- 8.00, kl. “0”- 7.50- 8.00
• Rodzic jest zobowiązany do szybkiej komunikacji ze szkołą tzn: sprawdzania na bieżąco
informacji od dyrektora lub nauczyciela, zawsze odbierania telefonu ze szkoły, jeżeli nie może
odebrać pilnie oddzwania.
• Jeśli dziecko manifestuje/ przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego
odebrania dziecka ze szkoły.
• Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu
wymaganej odległości na terenie szkoły i placu zabaw,
• Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do szkoły, będzie czyszczony i dezynfekowany na
koniec zajęć.
HIGIENA
• Przed wejściem do budynku szkoła umożliwi skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz
zamieści informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące
do szkoły.
• 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.
• Uczniowie są zobowiązani do posiadania maseczki i użycia jej w razie potrzeby.
• Należy unikać częstego dotykania oczu, ust i nosa, zrezygnować z podawania ręki na powitanie,
używać tylko własnych przyborów szkolnych, spożywać tylko własne jedzenie i picie.
• Szkoła prowadzi codzienny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
• Dezynfekcję pomieszczeń przeprowadza się zachowując zalecenia producenta, aby dzieci nie
były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
• W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
GASTRONOMIA
• Przy organizacji żywienia (stołówka), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami
prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo szkoła wprowadza
zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego.
• Szkoła będzie zmianowo wydawać posiłki.
• Po każdym wydaniu posiłków następuje czyszczenie blatów stołów po każdej grupie. Szkoła
będzie używać naczyń i sztućców mytych oraz wyparzanych w wyparzarce z dodatkiem
detergentu.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
• Szkoła zapewnia izolatkę dla osób z podejrzeniem infekcji górnych dróg oddechowych na
terenie szkoły
• W przypadku ucznia dyrektor powiadamia o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać dziecko
ze szkoły.
• Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-COv-2 (infekcja górnych dróg
oddechowych, gorączka, kaszel) należy ucznia odizolować, poinformować rodziców, najbliższą
powiatową stację epidemiologiczną: Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku tel. 22 779
48 33 lub 22 779 26 63 e-mail: otwock@psse.waw.pl i postępować według jej zaleceń.

• Jeśli wynik testu będzie pozytywny będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego
celem jest ustalenie osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły będzie się stosował do
zaleceń inspektora sanitarnego.
• W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców
o możliwości pozostawienia ucznia w domu zgodnie ze wskazaniem lekarskim po konsultacji
medycznej i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
• Mierzenie temperatury uczniom i pracownikom będzie odbywało się bezdotokowym
termometrem po wejściu do szkoły. W przypadku gdy temperatura będzie przekraczać 37,5C
pracownik nie podejmuje pracy i korzysta z teleporady medycznej.

