PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.M.REJA W ŻYRARDOWIE
OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU
I. Ogólne zasady organizacji pracy
1.

Szkoła czynna jest w godzinach 7.30-17.00.

2.

W szkole mogą przebywać tylko osoby zdrowe.

3.

Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem materiałem (maseczką).

3.

Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

4.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal, w których odbywają się
zajęcia i tylko wtedy ,gdy odległość od nauczyciela w czasie prowadzenia zajęć wynosi co najmniej
1,5 m.

5.

W szkole do mycia rak używa się mydła w płynie i wody.

6.

Na terenie szkoły nie korzysta się z dystrybutora wody pitnej ani z tzw. źródełka. Wodę
w opakowaniach jednorazowych będzie można kupić w szkolnym sklepiku z zachowaniem
właściwego dystansu.

7.

Termometry do pomiaru temperatury ciała znajdują się w sekretariacie szkoły i w gabinecie
pielęgniarki.

8.

Sale, w których odbywają się zajęcia oraz części wspólne (korytarze) są porządkowane, wietrzone
i dezynfekowane kilka razy dziennie. Dezynfekowane są również powierzchnie dotykowe poręcze, klamki, wyłączniki, klawiatury komputerów oraz powierzchni płaskich, w tym blatów
ławek istolików. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac
porządkowych.

9.

Przy wejściach do szkoły, w każdym ciągu komunikacyjnym, w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym. W pomieszczeniach sanitarnych
umieszczone są dozowniki z mydłem i ręcznikami jednorazowymi.

10. W widocznych miejscach przy dozownikach umieszczona jest instrukcja dezynfekcji rąk, plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk.

II. Organizacja zajęć w szkole
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.

2.

Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą lub są przyprowadzani o wyznaczonych godzinach.

3.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4.

Opiekunowie odprowadzający dzieci żegnają się z nimi tuż przed wejściem do placówki.
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5.

Rodzice i opiekunowie muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze
szkoły, ze względu na stosowane procedury. Należy przekazać Wychowawcom upoważnienia do
odbioru dziecka ze szkoły przez osoby nie będące ich prawnymi opiekunami.

6.

W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują
szkole co najmniej dwa sposoby bezpośredniego kontaktu - np. numery telefonów i maile, w razie
zmian zobowiązani są do niezwłocznego uaktualnienia danych.

7.

W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce) po każdej przerwie; ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

8.

Jeśli Pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu-izolatorium, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
powiadomić rodziców lub opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).

9.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia lub w plecaku bądź tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi miedzy sobą.

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy zachowaniu
zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
11. Uczeń nie powinien przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Zasady zachowania bezpieczeństwa zawarte są w regulaminie świetlicy.

III. Postępowanie podczas pobytu w szkole
1.

Uczeń ma obowiązek noszenia maseczki na korytarzu, podczas wyjścia do toalety, w bibliotece.
W czasie lekcji uczniowie mogą przebywać bez maseczki.

2.

Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczeniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie zajęć,
np. nie podajemy sobie ręki ani żadnych przedmiotów, zachowujemy dystans nawet przy
najbliższych kolegach i koleżankach.

3.

W czasie pobytu w szkole nie korzystamy z telefonów. W razie potrzeby kontakt ucznia z rodzicem
można nawiązać poprzez Wychowawcę lub Pracowników sekretariatu.

4.

Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

5.

Podczas przerw uczniowie przebywają tylko na korytarzu na danym piętrze, na którym maja lekcje.
Nie wolno samowolnie ,bez powodu przemieszczać się i kontaktować się z uczniami z innych klas.

6.

Uczniowie klas 0-3 przeważnie przerwy spędzają w swoich stałych salach lekcyjnych.

7.

W toaletach przebywa tylko tyle osób, ile jest kabin i umywalek. Pozostali czekają na swoją
kolejkę.

8.

Na każdej przerwie należy umyć ręce. Uczniowie klas młodszych myją ręce pod nadzorem
nauczyciela.
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9.

Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,
jeśli nie można zachować odpowiedniego dystansu. Przybory do ćwiczeń i wykorzystywane
podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.

10. Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły. Będzie
udostępniony w dzienniku elektronicznym. W bibliotece będzie mogło przebywać najwięcej dwoje
uczniów. Przyjęte książki od czytelnika będą odłożone do wyznaczonego odrębnego miejsca,
odizolowane od innych egzemplarzy na dwa dni.
11. Szkoła organizuje żywienie - obiady w formie cateringu. Wydawanie i korzystanie z posiłków
odbywa się w jadalni przy stolikach z zachowaniem wymogów sanitarnych. Uczniowie korzystać z
obiadów będą w małych grupach i w kilku turach.
12. Pracownicy szkoły zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. W kontaktach z rodzicami lub
osobami z zewnątrz będzie zachowany dystans odległości i obowiązek zakrywania ust i nosa.
Podczas wykonywania czynności służbowych bez kontaktu z osobami z zewnątrz Pracownicy mogą
mieć zdjętą maseczkę lub przyłbicę.

IV. Wejście osoby z zewnątrz na teren szkoły
1.

Na teren szkoły może wejść tylko osoba zdrowa.

2.

Każdy kto wchodzi do szkoły musi zachować dystans społeczny - 2 m.

3.

Osoba z zewnątrz może wejść do szkoły, po wcześniejszym umówieniu się z Dyrektorem
telefonicznie lub mailowo. Osoba przychodzi na wyznaczona godzinę. W szkole nie można czekać
na spotkanie, gdyż nie ma poczekalni.

4.

Osoba z zewnątrz przed wejściem do szkoły musi mieć założona maseczkę zakrywającą usta i nos.

5.

Osoba z zewnątrz zatrzymuje się przed drzwiami szkoły, używa dzwonka umieszczonego na białych
drzwiach, podaje imię i nazwisko oraz cel wizyty. Pracownik szkoły sprawdzi uprawnienia do
spotkania, jeśli Dyrektor wyrazi zgodę, wówczas umożliwi wejście osoby w wyznaczone miejsce.

6.

Pracownik szkoły rejestruje godzinę wejścia, imię i nazwisko osoby wchodzącej oraz kontakt
(numer telefonu ) w razie konieczności poinformowania o zarażeniu w szkole.

7.

Rodzic lub opiekun odbierający dziecko wcześniej, czyli przed zakończeniem zajęć ustalonych
planem lekcji danej klasy, nie wchodzi na teren szkoły. Powiadamia o gotowości odbioru dziecka
i czeka na zgłoszenie się pracownika. Po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka.

8.

Pracownik przyprowadza dziecko do wyznaczonego miejsca (wolnej przestrzeni) i czeka na
otwarcie drzwi przez rodzica, zachowuje właściwa odległość od drzwi. Z tej odległości identyfikuje
rodzica, w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości.

9.

Rodzic lub opiekun może podejść i otwierać drzwi szkoły tylko pod warunkiem, że ma założoną
maseczkę zakrywającą usta i nos.
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