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Zarządzenia Nr 43/2020

z dnia 31.08.2020r 
Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Bolesława Prusa 

w Mysłowicach

REGULAMIN 
BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI

PRACY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

IM. BOLESŁAWA PRUSA 
W MYSŁOWICACH 

W CZASIE PANDEMII COVID-19

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),

 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 2020r. poz 1389)

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020r.  w  sprawie

szczegółowych  rozwiązań w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

( Dz. U. z 2020r. poz. 493, z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z

2020r. poz.1166 z późn. zm.)

 Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach
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§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za  opracowanie,  wdrożenie  i  nadzór  nad  stosowaniem  Regulaminu  odpowiada

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach.

2. Do przestrzegania  postanowień Regulaminu zobowiązani  są wszyscy nauczyciele,

pracownicy, uczniowie oraz rodzice.

3. Nieprzestrzeganie  Regulaminu  przez  nauczycieli,  pracowników  jest  traktowane

 jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

4. Nieprzestrzeganie  Regulaminu  przez  uczniów  jest  traktowane  jak  naruszenie

podstawowych obowiązków uczniowskich.

5. Nieprzestrzeganie  Regulaminu  przez  rodziców/opiekunów  uczniów  powoduje

odmowę wpuszczenia do budynku szkoły.

6. Nauczyciele, pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.

7. Uczniowie,  rodzice zostają zapoznani przez wychowawców klas z Regulaminem  

w szkole, poprzez e-dziennik, stronę internetową szkoły, stronę BIP szkoły.

8. Regulamin  obowiązuje  od  dnia  1września  2020r.  do  czasu  odwołania  pandemii  

na terenie kraju.

9. Regulamin  ma  na  celu  usprawnienie  bezpiecznego  funkcjonowania  szkoły  tak,  

aby  w  jak najbardziej  optymalny  i  możliwy  do  zrealizowania  sposób  zapobiec

zakażeniom i rozprzestrzenianiu się wirusa.

10. Od  1  września  2020  –  w  okresie  funkcjonowania  szkoły  w  reżimie  sanitarnym

rozpoczyna  się realizacja zadań szkoły,  w tym realizacja podstawy programowej

 w  trybie  stacjonarnym,  zgodnie  z  zaopiniowanym  przez  Radę  Pedagogiczną

tygodniowym planem zajęć.

11. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez MEN, MZ

oraz GIS.

12. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia

 na  odległość  kształcenie  będzie  odbywało  się  z  zachowaniem właściwej  higieny

pracy  umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.

Niedopuszczalne  są  sytuacje  nadmiernego  obciążania  uczniów  przekazywanymi  
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do  realizacji  zadaniami  przez  poszczególnych  nauczycieli  przedmiotów  

oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.

13. Udział  uczniów we wszystkich formach nauczania  – stacjonarnym, hybrydowym,

zdalnym we wszystkich zajęciach edukacyjnych jest obowiązkowy.

14. O  formie  i  terminach  tych  zajęć  w  przypadku  zmiany  rodzice/opiekunowie  

i uczniowie zostaną poinformowani przez Dyrektora szkoły niezwłocznie.

§ 2

PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA ORAZ ODBIERANIA DZIECI

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

1) uczeń/pracownik  zdrowy  bez  objawów  wskazujących  na  infekcję  dróg

oddechowych,

2) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

3) uczeń/pracownik,  którego  domownicy  nie  przebywają  na  kwarantannie  lub  

w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie  mogą  być  przyprowadzani  do  szkoły  i  z  niej  odbierani  przez

rodziców/opiekunów  bez  objawów  chorobowych  sugerujących  infekcję  dróg

oddechowych.

3. Ogranicza się na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność

jest niezbędna zobowiązuje się osoby do stosowania środków ochronnych (osłona

nosa i ust, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcję rąk).

4. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych

przez Dyrektora miejscach.

5. Obwiązuje  całkowity  zakaz  przebywania  na  terenie  szkoły  osób  z  zewnątrz  

z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.

6. Rodzice/opiekunowie  uczniów  klasy  I,  którzy  przyprowadzają  i  odbierają  swoje

dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 metra,

3) dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 metra,
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4) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.

7. Rodzice i opiekunowie uczniów klas I-III, którzy przyprowadzają i odbierają swoje

dzieci czekają przed wejściem do budynku szkoły.

8. Uruchamia się dwa wejścia do szkoły:

1) wejście główne – dla uczniów klas IV-VIII,

2) wejście od strony boiska (ul. Kołłątaja) – dla uczniów klas I-III.

9. Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji.

10. Po  wejściu  do  szkoły  uczniowie  klas  IV-VIII  kierują  się  do  szatni.  W  szatni

jednocześnie może przebywać wyłącznie jedna grupa uczniów. W przypadku, gdy  

w szatni znajdują się uczniowie z innej klasy, należy czekać na wejście do szatni  

w odpowiednich odstępach (1,5metra).

11. Uczniowie klas I-III po wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do swoich klas.

12. Rzeczy potrzebne dziecku powinny być spakowane w siatkę/worek i pozostawione 

w szatni (dotyczy wszystkich klas).

13. Uczniowie mają  mieć obuwie zmienne do używania  tylko i  wyłącznie  w szkole,

niedopuszczalne  jest  zabieranie  obuwia  zmiennego  do  domu  i  przynoszenie

codziennie do placówki.

14. W  okresie  epidemii  obowiązuje  zakaz  przynoszenia  do  szkoły  jakichkolwiek

przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi na zajęciach.

15. Uczeń po wyjściu z szatni kieruje się wprost do wyznaczonej sali.

16. Po ostatnich zajęciach nauczyciel sprowadza uczniów do szatni. Jeżeli w tym czasie

w  szatni  będzie  zbyt  duża  liczba  uczniów,  to  należy  ze  swoją  klasą  poczekać  

w bezpiecznej odległości, aby nie dopuścić do zgromadzenia się w tym miejscu dużej

liczby osób.

17. Rodzic/opiekunowie odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej informuje pracownika

obsługi,  który  powiadamia  wychowawcę  świetlicy.  Rodzic  oczekuje  na  dziecko  

w strefie wspólnej lub przed budynkiem szkoły.

4



§ 3

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE

1. W  szkole  wobec  faktu  niemożności  zachowania  właściwego  dystansu  wprowadza  się

obowiązek stosowania osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych ( korytarze,

szatnie).

2. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami szkoły min.

1,5 metra.

3. Zajęcia  wychowania  fizycznego  organizuje  się  w  miarę  możliwości  na  świeżym

powietrzu i nie prowadzi się gier zespołowych.

4. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować

dystansu,  należy  ograniczyć  ćwiczenia  i  gry  kontaktowe  (np.  gimnastyka,

koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening

przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).

5. W trakcie nauki muzyki uczeń korzysta z własnego instrumentu. Rezygnuje się ze

śpiewu chóralnego.

6. Organizacja wycieczek i wyjść jest dopuszczalna.

7. Organizując je należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa.

8. Zadania wychowawcy klas:

1) wychowawcy klas zbierają informacje dotyczące:

a) aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców/opiekunów 

w swojej klasie,

b) preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów 

nauczania z wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, 

poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego,

c) możliwości  dostępu  ucznia  do  sprzętu  komputerowego  i  dostępu  

do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.

2) Wychowawcy  klas  ustalą  sposób  komunikowania  się  z  uczniami  

i rodzicami/opiekunami klasy i powyższą informację przekażą Dyrektorowi szkoły

oraz nauczycielom uczącym w danym oddziale.

3) Wychowawca zorganizuje  do  15.09.2020 spotkanie  z  rodzicami  z  zachowaniem

zasad reżimu sanitarnego (odpowiednie rozłożenie ławek, osłona ust i nosa, dystans
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społeczny  –  min.  1,5  metra,  dezynfekcja  rąk),  na  którym przekaże  informacje  

o zasadach pracy szkoły w  roku  szkolnym  2020/2021  i  ustali  sposób

monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line.

§ 4

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI W SALI

1. W sali przebywają jednocześnie, tylko uczniowie z jednej klasy.

2. W szkole wyznaczono stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowano jedną klasę.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się

w jednej sali, za wyjątkiem informatyki i zajęć grupowych z języka obcego.

3. Uczniowie są  zapoznawani  z  zasadami higienicznego przebywania  w szkole  oraz

higienicznego  korzystania  ze  sprzętów w sali  przez  wychowawców i  nauczycieli

poszczególnych zajęć.

4. Nauczyciele sprawują nadzór nad przebywaniem uczniów we wspólnej przestrzeni,

dbając o dystans z należytą starannością.

5. Z sali, w której przebywają uczniowie usunięto przedmioty i sprzęty, których nie

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować

się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce.

7. Uczniowie  nie  udostępniają  innym  uczniom  swoich  podręczników  i  przyborów

szkolnych.

8. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

9. W sali gimnastycznej mogą przebywać jednocześnie 2 grupy uczniów. Po każdym

dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach, używany sprzęt sportowy

oraz podłogi są umyte lub zdezynfekowane.

10. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby

także w czasie zajęć.

11. Ogranicza się aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

12. Przybory i  sprzęt  dezynfekowane są w miarę potrzeby, minimum 2 razy w ciągu

dnia.
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13. Elementy  wyposażenia  sali,  które  są  najczęściej  używane  (klamki,  drzwi,  klamki

okna, uchwyty szafek itp.) są dezynfekowane minimum 3 razy dziennie.

14. Ławki są rozstawione, aby zachować odpowiedni dystans społeczny.

15. Uczniowie zajmują miejsca w ławce ze wskazania nauczyciela, niedopuszczalna jest

zmiana miejsca.

16. Na lekcji po zajęciu miejsca w ławce uczeń zdejmuje maseczkę, chyba że w danym

dniu sytuacja będzie tego wymagała. Taką decyzję każdorazowo będzie podejmował

nauczyciel

17. Po zajęciach uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe

odbywają się z zachowaniem zasad obowiązujących w sali lekcyjnej. Wychowawcy

świetlicy opracują Regulamin korzystania ze świetlicy.

§ 5

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH

1. Nauczyciel  klas  I-III  organizuje  przerwy  dla  swojej  klasy,  w  interwałach

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 45 minut. Przerwy klasa spędza pod

nadzorem nauczyciela.

2. Uczniowie  przebywają  w  czasie  przerw  międzylekcyjnych  w  wyznaczonych

miejscach  w  szkole  i  poruszają  się  wskazanymi  dla  każdego  oddziału  szlakami

komunikacyjnymi. 

3. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad higieny przez

uczniów.

4. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają, przerwy śródlekcyjne uczniowie spędzają

na świeżym powietrzu.

5. Uczniowie i pracownicy szkoły w trakcie przerw śródlekcyjnych mają obowiązek

zakrywania ust i nosa.

§ 6

PROCEDURA ORGANIZACJI  ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę

korzystania  ze  świetlicy  szkolnej.  Godziny pracy świetlicy  wynikają  z  informacji
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zebranych od rodziców. Harmonogram pracy świetlicy podaje się do wiadomości na

stronie internetowej oraz poprzez e-dziennik.

2. Na zajęcia świetlicowe nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami

chorobowymi wskazującymi na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej.

3. Przed wejściem do świetlicy uczniowie dezynfekują ręce płynem, który znajduje się

w wyznaczonym miejscu. 

4. Wychowawcy świetlicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem

oraz dopilnowania, aby czynności te wykonywali uczniowie, szczególnie:

1) po przyjściu do świetlicy,

2) przed i po jedzeniu,  

3) po powrocie ze świeżego powietrza,

4) po skorzystaniu z toalety.

5. Rodzice/opiekunowie w razie zmiany numeru telefonu zobowiązani są uaktualniać

swoje numery, aby zapewnić szybką komunikację z wychowawcami świetlicy. 

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w salach dydaktycznych.

7. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i  w miarę możliwości stałej  sali  

z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego.

8. Z sali,  w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie

można  skutecznie  umyć,  uprać  lub  dezynfekować.  Przybory  do  ćwiczeń  (piłki,

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub

dezynfekować.

9. Przedmioty typu puzzle, gry planszowe mogą być jednorazowo użyte, a następnie

poddane dwudniowej kwarantannie i ponownie użyte.  

10. 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.

11. Pomieszczenia,  w  których  odbywają  się  zajęcia  świetlicowe  należy  wietrzyć  nie

rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem uczniów.

12. Uczniowie  uczęszczający  do  świetlicy  szkolnej  pod  opieką  wychowawcy  mogą

korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły,

przy  zachowaniu  zmianowości  grup  i  dystansu  pomiędzy  nimi,  o  ile  warunki

atmosferyczne na to pozwalają. 
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13. Sprzęt  na  boisku  wykorzystywany  podczas  zajęć  jest  regularnie  czyszczony  

z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

14. Należy  ograniczyć  aktywności  sprzyjające  bliskiemu  kontaktowi  pomiędzy

uczniami.

§ 7

PROCEDURA KORZYSTANIA Z JADALNI

1. Szkoła prowadzi własną kuchnię.

2. Za  bezpieczeństwo  uczniów  podczas  spożywania   posiłków  odpowiedzialny  

jest nauczyciel, któremu została powierzona opieka nad grupą.

3. Dla zachowania odpowiedniego dystansu posiłki wydawane są zmianowo, zgodnie 

z ustalonym harmonogramem.

4. Przed wejściem do jadalni nauczyciel zobowiązany jest dopilnować, aby uczniowie

zdezynfekowali ręce zgodnie z instrukcją płynem znajdującym się przy wejściu.

5. Nauczyciel może wejść z uczniami do jadalni dopiero po upewnieniu się, czy:

1) z pomieszczenia wyszła poprzednia grupa,

2) pracownik  kuchni  wykonał  zabiegi  higieniczno-sanitarne  po  opuszczeniu  jadalni

przez poprzednią grupę (dezynfekcja blatów stołów i poręczy krzeseł).

6. W jadalni nauczyciel pilnuje, by dzieci zajęły wyznaczone miejsca i nie wstawały  

od  stolików.  W  miarę  możliwości  uczniowie  spożywają  posiłki  przy  stolikach  

z rówieśnikami z danej klasy.

7. Na stołówce może przebywać jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje

się, że uczniowie spożywający posiłki w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią

grupę.

8. Przygotowane posiłki wydawane są przez okienko podawcze. 

9. Drugie danie i sztućce odbierają pojedynczo uczniowie ustawiając się w kolejce z

zachowaniem dystansu społecznego minimum 1,5 metra.

10. Zupa nalewana jest przy stolikach przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora szkoły.

11. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez uczniów do okienka „zwrot

naczyń” skąd na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika

kuchni.
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12. Wielorazowe naczynia i  sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentów,  

w  temperaturze min.60ºC.

13. Po  spożyciu  posiłku  przez  uczniów  nauczyciel  informuje  pracownika  obsługi  

o wyjściu z dziećmi z jadalni.

14. Po wyjściu z jadalni uczniowie dezynfekują ręce.

15. Personel kuchenny zobowiązany jest przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w

zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

1) ograniczyć kontakty z uczniami i pracownikami szkoły,

2) zachować odległość stanowiska pracy minimum 1,5 metra,

3) stosować środki ochrony osobistej.

16. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny.

17. Przygotowanie  posiłków  odbywa  się  z  zachowaniem  wszelkich  zasad

bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zleconych w czasie pandemii.

18. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i

dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

19. Pracownicy  kuchni  w  sposób  szczególny  dbają  o  właściwą  higienę  rąk  poprzez

mycie i dezynfekcję, m.in.:

1) po rozpoczęciu pracy,

2)  przed  kontaktem  z  żywnością,  która  jest  przeznaczona  do  bezpośredniego

spożycia,

3) po   obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną

4) po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

5) po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

6) po skorzystaniu z toalety,

7) po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

8) po jedzeniu, piciu.

20. Intendent dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór

dostawcy:  fartuch,  maseczka,  rękawiczki.  Dostarczone  pieczywo  powinno  być

zabezpieczone np. przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi

na teren szkoły, towar zostawia w wyznaczonym miejscu.
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§ 8

PROCEDURA KORZYSTANIA Z BOISKA

1. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego tylko pod nadzorem nauczyciela.

2. W  czasie  pobytu  uczniów  na  boisku  nauczyciel  ma  obowiązek  czuwać  nad  ich

bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy.

3. Wyjście grup na boisko odbywa się w systemie zmianowym.

4. Na boisku szkolnym w tym samym czasie może przebywać większa grupa uczniów.

Za utrzymanie dystansu między uczniami odpowiada nauczyciel.

5. Przed wejściem z uczniami na boisko nauczyciel powinien:

1) upewnić  się,  czy  grupa  przebywająca  wcześniej  na  boisku  znajduje  się  już  

w budynku (grupy wychodzące na boisko nie powinny kontaktować się ze sobą),

2) przypomnieć uczniom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu  

i korzystania ze sprzętów znajdujących się na boisku,

3) polecić uczniom, by ustawili się jedno za drugim, bez tworzenia par i trzymania się

za ręce,

4) w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie uczniów,

5) w marę możliwości czuwać nad dystansem między uczniami.

6. Nauczycielowi nie wolno pozostawić uczniów na  boisku bez opieki.

7. Podczas zabaw na boisku szkolnym wszystkie furtki i bramy wjazdowe powinny być

zamknięte.

8. Uczniowie wracają do budynku jedno za drugim, zachowując dystans 1,5 metra.

9. Po powrocie z boiska uczniowie dokładnie dezynfekują lub myją ręce.

§ 9

PROCEDURA BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W BIBLIOTECE

1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów codziennie. Osoby z zewnątrz, zgodnie z

zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie

szkoły, w czasie pandemii COVID-19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

2. Nauczyciel – bibliotekarz też pracuje w środkach ochrony osobistej.
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3. Uczniowie korzystający z  biblioteki  dezynfekują ręce zgodnie z instrukcją płynem

znajdującym się przy wejściu.

4. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 4 osoby, z zachowaniem dystansu 1,5m

odległości od siebie. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.

5. Nie ma możliwości korzystania z czytelni oraz wolnego dostępu do księgozbioru.

Książki podaje i odbiera wyłącznie bibliotekarz.

6. Wypożyczanie  zbiorów  biblioteki  odbywa  się  tylko  na  zewnątrz  do  domu.

Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów biblioteki na miejscu.

7. Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą

pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je

będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.

§ 10

PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ UCZNIÓW

1. W  pomieszczeniach  sanitarno  –  higienicznych  znajdują  się  plakaty  z  zasadami

prawidłowego  mycia  rąk,  a  przy  dozownikach  z  płynem  do  dezynfekcji  rąk  –

instrukcje dezynfekcji.

2. Uczniowie  mają  stały  dostęp  do  środków  higieny  osobistej  w  pomieszczeniach

sanitarno - higienicznych, z których korzystają.

3. Wszyscy  uczniowie  zobowiązani  są  do  przestrzegania  najwyższych  standardów

higienicznych, tj. częstego mycia lub dezynfekcji ręce, w szczególności:

1) po przyjściu do szkoły,

2) przed i po wyjściu z sali lekcyjnej,

3) przed i po jedzeniu,

4) po skorzystaniu z toalety,

5) po skorzystaniu z chusteczki higienicznej podczas kichania,

6) po styczności dłoni z powierzchnią lub przedmiotem, które mogły zostać 

zanieczyszczone (uczniowie mogą być nosicielem wirusa lub chorować 

bezobjawowo),

7) po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
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4. W  razie  potrzeby  nauczyciel  powinien  zademonstrować  uczniom  jak  poprawnie

należy myć lub dezynfekować ręce.

5. Nauczyciel zobowiązany jest regularnie przypominać uczniów o zasadach higieny,

zaczynając każdy dzień pracy z klasą od  omówienia tej  tematyki.  Podczas zajęć

prowadzonych w  formie  dostosowanej  do  wieku  uczniów  powinien  zwrócić  ich

uwagę na: 

1) niepodawanie ręki na powitanie,

2) unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

3) dokładne mycie lub dezynfekcję rąk,

4) zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

6. Nauczyciel  w  pracy  z  uczniami  zobowiązany  jest  stosować  środki  ochronne

przeciwko  koronawirusowi  oraz  przestrzegać  zasad  higieny,  by  dzieci  uczyli  się

przez obserwację dobrego przykładu.

7. Nauczyciel  jest  odpowiedzialny  za  stosowanie  podstawowych  zasad

zapobiegawczych przez  uczniów,  które  istotnie  wpływają  na  ograniczenie  ryzyka

zakażeniem.

§ 11

PROCEDURA WEJŚĆ NA TEREN SZKOŁY RODZICÓW I OSÓB TRZECICH

1. W  celu  ograniczenia  wejść  osób  z  zewnątrz  do  szkoły  ,  interesanci  mogą  pozostawić

dokumenty w skrzynce podawczej umieszczonej w przedsionku szkoły.

2. W sytuacji koniecznego załatwienia spraw w sekretariacie szkoły interesant:

1) korzysta z dzwonka przed wejściem do szkoły,

2) bezwzględnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk,

3) podaje dyżurującemu przy wejściu pracownikowi cel przybycia, swoje imię i nazwisko,

4) korzysta z maseczki, przyłbicy lub innej ochrony ust i nosa.

3. Dyżurny pracownik obsługi odnotowuje przybycie interesanta w zeszycie wejść/wyjść.

4. Dyżurny pracownik obsługi kieruje interesanta do sekretariatu szkoły.

5. Do sekretariatu wchodzi się pojedynczo.

6. W sekretariacie interesant zachowuje dystans społeczny minimum 1,5 metra.
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7. W  sytuacji  koniecznego  bezpośredniego  kontaktu  rodzica  z  nauczycielem  rodzic/opiekun

informują nauczyciela o tym fakcie poprzez e-dziennik lub telefonicznie.

8. Nauczyciel  po  konsultacji  z  rodzicem/opiekunem  wyznacza  termin  i  godzinę  spotkania,  a

następnie informuje pracownika  obsługi o danym spotkaniu.

9. Pracownik obsługi informuje nauczyciela o przybyciu do szkoły rodzica/opiekuna.

10. W  sytuacji  koniecznego  bezpośredniego  kontaktu  z  Dyrektorem  szkoły  rodzic/opiekun

zobowiązani są do wcześniejszego telefonicznego skontaktowania się  z sekretariatem szkoły.

11. Sekretarka  po  konsultacji  z  rodzicem/opiekunem  wyznacza  termin  i  godzinę  spotkania,  a

następnie informuje pracownika  obsługi o danym spotkaniu.

12. Pracownik obsługi kieruje rodzica/opiekuna do sekretariatu.

§ 12

PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez GIS. Środki te

dostosowane są do specyfiki  działalności szkoły, a jednocześnie nieszkodliwe dla

dzieci.

2. Przeprowadzając  dezynfekcję  ściśle  przestrzegane  są  zalecenia  producenta

znajdujące  się  na  opakowaniu  środka  do  dezynfekcji.  Ważne  jest  ścisłe

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,

przedmiotów,  tak  aby  dzieci  nie  były  narażone  na  wdychanie  oparów,  środków

służących do dezynfekcji.

3. Codziennie  wykonuje  się  bieżące  prace  porządkowe  ze  szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania  w czystości  i  bieżącej  dezynfekcji  sal  lekcyjnych,

ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarno – higienicznych. 

4. Regularnie dezynfekuje się często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie

wykorzystywane do zajęć, w szczególności ważne jest:

1) regularne  czyszczenie  powierzchni  wspólnych,  np.  klamek,  poręczy,  blatów  

w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, krzeseł, powierzchni płaskich,

2) dezynfekowanie  powierzchni  dotykowych  np.  wyłączników  światła,  klawiatury,

myszek.

5. Dezynfekcja przeprowadzana jest w szczególności:
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1) przed posiłkami,

2) w czasie przerw śródlekcyjnych,

3) w codziennych działaniach oczyszczania powierzchni dotykowych (stoły, uchwyty

meblowe, klamki, włączniki światła, poręcze, sanitariaty). 

6. Podłogi są myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.

7. Pomoce są dezynfekowane po każdorazowym użyciu przez ucznia.

§ 13

PROCEDURA PROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

(REWALIDACYJNYCH, ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA, ZAJĘĆ

DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH I INNYCH)

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczne, którzy są

objęcia kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

2. Uczniowie przychodzący na zajęcia przed wejściem do sali dezynfekują ręce płynem

dezynfekującym.

3. Podczas zajęć wskazane jest zachowanie dystansu społecznego, minimum 1,5 metra

lub używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia.

4. Nauczycieli prowadzących zajęcia, w szczególności przed zajęciami i podczas ich

trwania obowiązuje:

1) higiena rąk (mycie i dezynfekcja),

2) higiena  dróg oddechowych (podczas  kaszlu  i  kichania  należy  zakryć  usta  i  nos

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę

do zamkniętego kosza i umyć ręce).

5. Zasady, o którym mowa w pky.4 obowiązują:

1) przed i po kontakcie z uczniami,

2) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

3) po usunięciu środków ochrony osobistej.

6. Podczas  zajęć  obowiązuje  zakaz  korzystania  z  telefonów komórkowych  i  innych

urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są jako środki

dydaktyczne.
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7. Nauczyciele prowadzący zajęcia informują uczniów w sposób dostosowany do ich

możliwości psychofizycznych o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad

higieny oraz przekazują im wskazówki GIS w powyższym zakresie.

8. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia należy regularnie wietrzyć.

§ 14

PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

1. Zajęcia nauczania indywidualnego odbywają się w domu ucznia w obecności rodzica

lub  wyznaczonej  przez  rodzica  osoby  pełnoletniej,  przy  zachowaniu  reżimu

sanitarnego.

2. Rodzic/opiekun prawny zapewnia przewietrzenie pomieszczenia przed i po zajęciach

z danym nauczycielem.

3. Podczas  zajęć  uczeń  i  nauczyciele  korzystają  wyłącznie  z  własnych  przyborów

szkolnych.

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są

objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

5. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel  przeprowadza wywiad z  rodzicem na temat

stanu zdrowia ucznia i domowników przebywających w miejscu pobytu ucznia.

6. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania szkoły o złym stanie zdrowia

swojego dziecka lub któregoś z domowników i co za tym idzie braku możliwości

odbycia zajęć.

7. Podczas  zajęć  indywidualnego  nauczania  wskazane  jest  zachowanie  dystansu

społecznego  minimum  1,5  metra  lub  używanie  osłony  ust  i  nosa  przez  osoby

prowadzące  zajęcia  oraz  informowanie  ucznia  o  konieczności  stosowania  tego

rozwiązania w sposób dostosowania do jego możliwości psychofizycznych.

8. Nauczyciel oraz uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach.

§ 15

PROCEDURA ZASAD OCHRONY PRACOWNIKÓW

1. Regulamin  wprowadzony  w  placówce  ma  za  zadanie  przede  wszystkim  chronić

zdrowie  wszystkich  przebywających  w  placówce  osób  oraz  ich  poczucie
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bezpieczeństwa, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz należytą

staranność w wykonywaniu zaleceń niniejszego Regulaminu.

2. Wszyscy  pracownicy  zobowiązani  są  do  wykonywania  obowiązków  z  należytą

starannością i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w szkole.

3. Pracownicy  zobowiązani  są  do  zachowania  odpowiedniego  dystansu  społecznego

między  sobą  co  najmniej  1,5 metra,  chyba,  że  jest  to  niemożliwe  stosują  środki

ochrony osobistej.

4. Personel kuchenny, pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakt 

z uczniami i nauczycielami.

5. Wszyscy  pracownicy  szkoły  zobowiązani  są  do  przestrzegania  najwyższych

standardów  higienicznych,  tj.  częstego  mycia  lub  dezynfekowania  rąk  

w szczególności:

1) po przyjściu do pracy,

2) przed i po jedzeniu,

3) po skorzystaniu z toalety,

4) przed i po zajęciach lekcyjnych.

6. Wszystkich pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:

1) ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania,

2) unikanie dotykania ust i nosa,

3) noszenie maseczek, przyłbic w przestrzeniach ogólnodostępnych.

7. Każdy pracownik zobowiązany jest dostosować swoje działania do systemu pracy

obowiązującego w szkole, oznacza to:

1) ograniczenie kontaktu ze starszymi osobami z rodziny i z najbliższego środowiska,

2) możliwie  maksymalne  ograniczenie  kontaktów  towarzyskich,  w  szczególności 

z osobami mogącymi mieć kontakt z wirusem (z tzw. grupy ryzyka),

3) powiadomienia  dyrektora  szkoły  o  sytuacji  kontaktów  z  osobą  zakażoną  

SARS-COVID -19, bądź o możliwości kontaktu z taką osobą,

4) zachowanie bezpieczeństwa w pracy, według procedur zastosowanych w placówce,

5) zachowanie szybkiego przepływu informacji - wyznaczone kontakty.

8. Każdy pracownik zostaje wyposażony w środki ochronne:

1) przyłbica lub maseczka,

2) fartuch lub kombinezon ochronny – jeśli zajdzie taka potrzeba
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3) rękawiczki jednorazowe,

4) pojemnik z płynem do dezynfekcji.

9. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do sprawdzenia temperatury swojego

ciała  i  do  poinformowania  dyrektora  o  sytuacji  atypowego  podwyższenia

temperatury.

10. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, jednocześnie

stosując się do procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej utylizacji tych

środków:

1) rękawiczki jednorazowe po każdorazowym zużyciu, w sposób bezpieczny zostają

wyrzucone do zamykanego pojemnika na odpady,

2) przyłbica  jest  wielorazowego  użytku,  utylizowana  powinna  być,  gdy przestaje

spełniać swoje zadanie ochronne (wyrzucona do szczelnie zamkniętego pojemnika

na odpady)

3) kombinezon  ochronny  lub  fartuch  jest  używany  w  sytuacji  zagrożenia, gdy

stwierdzone  zostaną  przesłanki  do  odizolowania  dziecka  z  objawami

 SARS-COVID 19  (zużyty  kombinezon  fartuch  powinien  być  zdjęty  w  sposób

bezpieczny, włożony do worka, szczelnie zawiązany i włożony do pojemnika na

odpady).

11. Nie używają telefonów komórkowych podczas zajęć i wykonywanych prac.

§ 16

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

COVID-19 U UCZNIA/PRACOWNIKA

1. Wszystkie  działania  w  przypadku  pojawienia  się  symptomów  chorobowych  

u dziecka  muszą  być  prowadzone  w  poszanowaniu  praw  i  godności  ucznia.

Najwyższym celem  tych  działań  powinno  być  bezpieczeństwo  wszystkich  osób  

w placówce i dobro dziecka.

2. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczeń i pracownik, u którego

występują objawy ze strony układu oddechowego, takie jak:

1) podwyższona temperatura ciała ( 38°C mierzona termometrem bezdotykowym lub

innym niż bezdotykowy, gdy temperatura wynosi pomiędzy -37,2°C a 37,9°C),
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2) ból głowy, mięśni,

3) kaszel,

4) ból gardła,

5) duszności i problemy z oddychaniem,

6) uczucie wyczerpania.

3. W  celu  uchronienia  innych  uczniów  i  pracowników  przed  zakażeniem  osoby

podejrzane o zakażenie COVID-19 będą izolowane w wyznaczonym pomieszczeniu

( gabinet profilaktyki zdrowotnej).

4. Uczniowie  i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji 

do dalszego postępowania, w zależności od objawów.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia:

1. Jeżeli  uczeń  przejawia  niepokojące  objawy  choroby  należy  odizolować  go  

w  odrębnym  pomieszczeniu  z  zapewnieniem  minimum  2  metry  odległości  

i natychmiast powiadomić Dyrektora szkoły. 

2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez Dyrektora

szkoły.

3. Nauczyciel  klasy  pozostaje  zresztą  uczniów  w  sali  zapewniając  im  opiekę  

i bezpieczeństwo.

4. Osoba opiekująca się uczniem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę  

i  zabezpiecza  siebie,  zakładając  fartuch  lub  kombinezon  ochronny,  rękawiczki  

i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania.

5. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:

1) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły 

i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

2)  jeżeli  pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-

37,9°C –  należy  powiadomić  rodziców ucznia  i  ustalić  ewentualną  konieczność  

sposobu odebrania ze szkoły.

6. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka. 
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7. Po przyjeździe rodzica do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic i postępują

zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno – epidemiologicznej.

8. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek

poinformowania Dyrektora szkoły o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

9. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia. 

10. Rodzice  dzieci  z  klasy  ucznia,  u  którego  podejrzewa  się  zakażenie  telefonicznie

informowani są o zaistniałej sytuacji. 

11. Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  uczeń  jest  bezzwłocznie  poddany

gruntownemu sprzątaniu. 

12. Dyrektor  informuje  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  i  organ

prowadzący  o zaistniałej sytuacji. 

13. Dyrektor  szkoły  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  zaleceń  Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

14. Jeśli  zalecenia  sanepidu  przekazane  są  za  pomocą  środków  komunikacji

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę

lub protokół. 

15. Decyzja  w  sprawie  osób  (uczniów/pracowników),  które  miały  bliski  kontakt  

z podejrzanym o zakażenie uczniem lub pracownikiem zostaje podjęta w kontakcie

ze  służbami  sanitarnymi,  pracownikami  oraz  rodzicami  dzieci  uczęszczających  

do szkoły.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły:

1. Pracownik,  który  w  czasie  pracy  zauważył  u  siebie  objawy  chorobowe  typu:

gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy,

bóle  mięśni  niezwłocznie  informuje  o  tym  Dyrektora  szkoły,  który  podejmuje

następujące działania: 

1) kieruje  pracownika,  do  wyznaczonego  odizolowanego  pomieszczenia  (unikając

kontaktu z innymi osobami), 

2) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca

kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

3) do czasu ustalenia stanu zdrowia Dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 
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2. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenia jest nauczyciel, opiekę nad klasą

przejmuje inna osoba wskazana przez Dyrektora szkoły.

3. O  wynikach  badania,  przeprowadzonego  przez  lekarza,  pracownik  niezwłocznie

informuje Dyrektora szkoły. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik jest bezzwłocznie poddany

gruntownemu sprzątaniu. 

5. Każdy  pracownik  powinien  poddać  się  pomiarowi  temperatury  ciała  w  razie

uzasadnionej potrzeby. 

6. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w pkt. 1 nie mogą przychodzić  

do pracy.

7. Dyrektor  informuje  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  i  organ

prowadzący o zaistniałej sytuacji.

8. Dyrektor  szkoły  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  zaleceń  Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe

procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

9. Jeśli  zalecenia  sanepidu  przekazane  są  za  pomocą  środków  komunikacji

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę

lub protokół. 

§ 17

PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ

PODEJRZANĄ O ZAKAŻENIE

1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 

1) każdego  pracownika  szkoły/rodzica/opiekuna  prawnego  ucznia  pozostającego  

w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 

2 metry przez ponad 15 minut, 

2) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 

3) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 

1) pozostanie  w  domu  przez  10  dni  od  ostatniego  kontaktu  z  osobą  chorą  

i  prowadzenie  samoobserwacji  -  codzienny  pomiar  temperatury  i  świadome

zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 
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2) poddanie  się  monitoringowi  pracownika  stacji  sanitarno-epidemiologicznej  

w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego

kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 

3) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel,

duszność,  problemy  z  oddychaniem)  -  należy  bezzwłocznie,  telefonicznie

powiadomić  stację  sanitarno  -  epidemiologiczną  lub  zgłosić  się  bezpośrednio  

do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego,  gdzie określony

zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

3. Pozostali  pracownicy  szkoły  nie  są  zobowiązani  do  podejmowania  szczególnych

środków  ostrożności.  Jeśli  wystąpią  niepokojące  objawy,  poddani  zostaną

kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej  grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we

współpracy ze służbami sanitarnymi. 

§ 18

PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA

SAR-COV2 NA TERENIE SZKOŁY

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej

sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii

sanepidu,  podejmuje  stosowną  decyzję  o  zamknięciu  szkoły/zmianie  modelu

kształcenia lub innych środkach prewencyjnych. 

2. Dyrektor  szkoły  o potwierdzeniu zakażenia  u pracownika/ucznia  informuje  organ

prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-COV-2 Dyrektor szkoły zobowiązany

jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

przy  ustalaniu,  czy  należy  wdrożyć  dodatkowe  procedury  biorąc  pod  uwagę

zaistniały przypadek. 

4. Jeśli  zalecenia  sanepidu  przekazane  są  za  pomocą  środków  komunikacji

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę

lub protokół. 
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5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części

pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W  przypadku  zaobserwowania  niepokojących  objawów  (wymienionych  w  §  15)

bezzwłocznie  należy  powiadomić  telefonicznie  Powiatową  Stację  Sanitarno-

Epidemiologiczną w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice.

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna kontakt:

1) infolinia dotycząca koronawirusa – telefon alarmowy – 32 428 43 57, 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00

2) telefony do kontaktu 

 32 253 24 75,

 32 253 24 76, 

czynne do godziny 15.00

3) adres mailowy:

a) higiena dzieci – hd@passe.katowice.pl

b) dział epidemiczny – ep@passe.katowice.pl

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się

szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez MEN, MZ,GIS.
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