PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
SARS-CoV-2 I CHOROBY COVID- 19
NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POR. ZBIGNIEWA TWARDEGO PS. „TRZASK”
W RUDZIE- HUCIE, UL. STANISŁAWA WÓJTOWICZA 9
tel/fax szkoły: 82 5686036
https://www.sp.ruda-huta.pl
email: sp@ruda-huta.pl
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chełmie: tel. 82 5653421.
Tel. alarmowy Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Chełmie: 693 444 561.
Oddział Zakaźny Szpitala w Chełmie: 82 562 33 62; 82 562 33 61.
Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
Numery alarmowe: 999, 112.
Niniejsze procedury określają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej
w Rudzie- Hucie w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID- 19.
Procedury dotyczą wszystkich uczniów uczęszczających do tej szkoły, pracowników
szkoły oraz rodziców/ opiekunów i innych osób kontaktujących się ze szkołą.
Cel procedur:
Zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania
na COVID-19.
I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59
ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z
2020r. poz. 872),
II. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY.
1. Ustala i dostosowuje procedury i/lub regulaminy obowiązujące w szkole do wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby
COVID-19.
2. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego
reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.
3. Zapewnia przy wejściu do szkoły dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady
komunalne. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnia mydła antybakteryjne. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych udostępnia plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. ( załącznik nr 2,3 ).
4. Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu
z palcówki /w trakcie pracy ) udostępnionymi płynami do dezynfekcji i mydłami.
5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz
o odpowiedzialności rodziców/ opiekunów za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do
placówki, za pośrednictwem strony szkoły: https://www.sp.ruda-huta.pl.
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6. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika szkoły w przypadku
stwierdzenia objawów mogących świadczyć o możliwości zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Pomieszczenie do izolacji wyposażone jest w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
7. Zapewnia codzienną dezynfekcję wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń szkolnych,
zabawek oraz przyborów wykorzystywanych do lekcji i zajęć sportowych. Prowadzi monitoring
codziennych prac porządkowych.
8. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać
lub dezynfekować.
9. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury
dziecka/pracownika przy wejściu do szkoły, w przypadku niepokojących symptomów.
10. Ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum i zobowiązuje je
do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach.
11. Wyznacza na terenie szkoły strefy przebywania dla osób trzecich.
12. W bibliotece zapewnia okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach.
13. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po spełnieniu następujących warunków:
a) zaistniała aktualna sytuacja epidemiologiczna, która może zagrażać zdrowiu uczniów;
b) otrzymał zgodę organu prowadzącego;
c) otrzymał pozytywną opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
14. Zawieszanie zajęć dotyczy zarówno osób (grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy lub
etapu edukacyjnego) jak i zajęć (w części lub całości).
15. Dyrektor w przypadku zawieszenia zajęć ustala sposób realizacji zawieszonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych
zajęć.
16. Wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego pozytywna
opinia wobec inicjatywy zawieszenia zajęć w szkole będzie uwzględniała kwestie skali zagrożenia
epidemiologicznego dla danej społeczności szkolnej. Inicjatywa zawieszenia zajęć możliwa jest
także w przypadku np. grupy uczniów przewlekle chorych (na podstawie opinii lekarza
sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem) lub grupy uczniów, którzy posiadają wydane przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
dyrektor będzie mógł wystąpić o zawieszenie dla nich zajęć w formie tradycyjnej.
17. Dyrektor określa sposób działania wychowania przedszkolnego oraz minimalny dzienny
wymiar godzin świadczonego przez tę formę nauczania, wychowania i opieki. Dyrektor
zapewnienia bezpieczne i higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki podczas
zagrożenia epidemiologicznego.
18. Dyrektor ma możliwość:
a)zawieszenia zajęć w formie wychowania przedszkolnego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
uczniów;
b)wprowadzenia zawieszenia zajęć wychowania przedszkolnego ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną - za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
19. W razie konieczności dyrektor wyposaża pracowników opiekujących się dziećmi
w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos,
a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych
u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
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20. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, dyrektor ustala listę
osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała
osoba zakażona.
III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:
Obowiązki nauczycieli:
1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (duszność, kłopoty z
oddychaniem, kaszel, gorączka, bóle mięśni, ogólne zmęczenie) nauczyciel pozostaje w domu
i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki oraz kontaktuje się ze swoim lekarzem w celu
uzyskania porady.
W razie pogarszania się stanu zdrowia powinien zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,
że może być zakażony koronawirusem.
W razie pogarszania się stanu zdrowia powinien pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi
na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
3. Przestrzega zaleceń sanitarnych podczas korzystania z placu zabaw. Zaleca się zachowanie
dystansu między dziećmi, ograniczanie gromadzenia się ich w jednym miejscu. Konieczna jest
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, a także niepodawanie
sobie rąk. Po powrocie z placu zabaw wszystkie dzieci oraz nauczyciel powinni umyć
i zdezynfekować ręce.
W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem szkoły zaleca się korzystanie
z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub
dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
Sprzęt na placu zabaw lub boisku ma być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
dezynfekowany.
4. Przestrzega zaleceń sanitarnych podczas wszystkich lekcji.
4.1. Szkoła promuje prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły.
Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu,
należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka
ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy
i ziemny, badminton, biegi przełajowe).
Po zakończeniu lekcji W- F wszyscy uczniowie oraz nauczyciel powinni umyć i zdezynfekować
ręce.
4.2. Zaleca się zachowanie podczas lekcji jak największego dystansu między uczniami.
4.3. Konieczna jest ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
a także niepodawanie sobie rąk.
4.4. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument
wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny.
Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.
5. Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy nie
mieszały się ze sobą.
6. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej
zabawce na placu zabaw.
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7. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni
placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
8. Dba o higienę rąk – często myje je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy
twarzy, ust, nosa i oczu, a także nie podaje rąk na powitanie.
9. Unika częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się lekcje.
10. Dba o wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (duszność, kłopoty
z oddychaniem, kaszel, gorączka, bóle mięśni, ogólne zmęczenie) pracownik pozostaje w domu
i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki oraz kontaktuje się ze swoim lekarzem w celu
uzyskania porady.
W razie pogarszania się stanu zdrowia powinien zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować,
że może być zakażony koronawirusem.
W razie pogarszania się stanu zdrowia powinien pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Pracownik pracuje i dba o higienę rąk – często myje je mydłem lub środkiem dezynfekującym,
nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu, nie podaje rąk na powitanie.
3. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
4. Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania
swoich obowiązków.
5. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do
spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje
środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
6. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie
sprząta z użyciem wody z detergentem.
Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
7. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem
opiekującym się dziećmi.
Podczas pracy w kuchni ma być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca
min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe należy używać środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę
należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
Zaleca się usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru
sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę.
W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do
tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. Obsługa powinna wydawać przygotowane czyste zestawy
sztućców wraz z posiłkiem.
Na stołówce i w kuchni znajdują się płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po
każdej grupie.
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8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę myje detergentem lub
zdezynfekuje po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub
dezynfekować.
9. Sprząta i dezynfekuje gabinet pielęgniarki, dezynfekuje powierzchnie ( w tym m.in. dezynfekcja
blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego) z częstotliwością 2 razy dziennie).
IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami
bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Szkoły Podstawowej
im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” w Rudzie- Hucie.
2. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację Rodzica/ Opiekuna prawnego stanowiące
załącznik nr 1.
3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli
wcześniej dziecko chorowało.
4. Podczas korzystania z transportu publicznego w drodze do/ze szkoły uczeń musi być
zabezpieczony w maseczkę do zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5metrowej odległości od innych.
5. W czasie pobytu w szkole uczeń ma obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy. Obowiązek ten
nie dotyczy miejsc, w których odbywają się lekcje. Zadaniem rodzica/prawnego opiekuna jest
wyposażenie dziecka w maseczkę lub przyłbicę.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
z mydłem, niepodawaniu ręki, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na
odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są
zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz
innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 m.
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z
niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały
swoich rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie
(pranie lub dezynfekcję) rzeczy.
9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracownika
szkoły.
V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:
1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy szkoły: 7.00- 15.00.
2. Do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg
oddechowych (temperatura powyżej 37 °C, katar, kaszel, duszność, ból gardła oraz wysypka, bóle
mięśni, utrata smaku czy węchu ), a także, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych.
3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony
( powyżej 37 °C ) nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.
Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika
obowiązkowo zostanie dokonany pomiar temperatury ciała.
Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – rodzic zostanie o tym fakcie
powiadomiony i bezwzględnie musi odebrać dziecko ze szkoły.
W tej sytuacji rodzic powinien skorzystać z teleporady medycznej u swojego lekarza.
Pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C –rodzic zostanie
o tym fakcie powiadomiony i bezwzględnie musi odebrać dziecko ze szkoły.
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W tej sytuacji rodzic powinien skorzystać z teleporady medycznej, u swojego lekarza.
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych.
5. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekującego
znajdującego się w wyznaczonym miejscu i zgodnie z instrukcją – załącznik nr 2 lub założyć
rękawice ochronne. Należy mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczać obowiązujących stref
przebywania.
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując następujące zasady:
a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
d) 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).
7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za
zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 2 dezynfekcja rąk, tylko
osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych).
Dyrektor ogranicza dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny
w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego
co najmniej 1,5 m.
8. Rekomendowany jest kontakt z dyrektorem i nauczycielami z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.
9. Szkoła ogranicza przebywanie na jej terenie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
10. Na terenie szkoły obowiązują zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie
epidemii:
a) częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza,
po lekcji W-F i po skorzystaniu z toalety);
b) ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niepodawanie rąk;
c) uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, częstować się
żywnością, słodyczami, napojami;
d) uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawki, rzeczy);
e) wietrzenie sal raz na godzinę, w czasie przerwy i w razie konieczności podczas zajęć;
f) dezynfekcja powszechnie dostępnych powierzchni.
11.Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
13. Przy wejściu do świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla uczniów, pod nadzorem opiekuna. Świetlice są wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę
w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
14. Przy wejściu do szatni znajdują się środki do dezynfekcji rąk, którymi uczniowie mają
dezynfekować ręce. W szatni ma być zachowany dystans między uczniami, nie jest zalecane
gromadzenie się w większe skupiska i bezpośredni kontakt między uczniami.
15. Podczas przerw ma być zachowany dystans między uczniami, nie jest zalecane gromadzenie
się w większe skupiska i bezpośredni kontakt między uczniami. Zaleca się częste mycie rąk ,
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ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz niepodawanie
sobie rąk. Mają być wietrzone korytarze.
16. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki,
rękawiczki) stosowane w szkole, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2, powinny być zebrane workach, które po zawiązaniu powinny być
wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
VI. PRACA GABINETU PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
SARS-CoV-2.
Godziny otwarcia gabinetu: 9.00- 13.00.
1. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko
jeden uczeń/dziecko, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.
2. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych,
sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi
z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosuje
następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica,
rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
3.W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów
i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych
koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi
zasadami higieny rąk, stosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary
ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
4. Realizowany przez pielęgniarkę program edukacji zdrowotnej, poza standardowymi treściami,
zawiera przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusowych w tym
infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.
5. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku
szkoły pielęgniarka przestrzega dystansu min. 1,5- 2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym,
rodzicami w miarę możliwości minimalizuje kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady
telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich stosuje maskę chirurgiczną.
6. Stosuje częste wietrzenie gabinetu.
7. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, tj. gorączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność, kłopoty
z oddychaniem, bóle mięśni, ogólne zmęczenie):
a) kieruje osobę chorą do izolatki, a następnie wzywa rodziców po odbiór dziecka oraz zaleca
kontakt z lekarzem rodzinnym ( teleporada) , czy ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, która
pokieruje dalszym postępowaniem;
b) zgłasza podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 telefonicznie do stacji sanitarno –
epidemiologicznej;
c) sposób postępowania z osobami z kontaktu określa stacja sanitarno – epidemiologiczna,
z którą pielęgniarka i dyrektor szkoły są w kontakcie i realizują jego zalecenia;
d) w przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej dzwoni pod nr 112- dyspozytor
podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”;
e) ucznia izoluje do czasu przybycia opiekuna, zakłada uczniowi/pracownikowi szkoły maseczkę;
f) dyrektor szkoły wyznacza pokój, w którym uczeń będzie odizolowany do czasu przybycia
opiekuna;
g) uczeń nie powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe
opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany.
h) pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia z infekcją dróg oddechowych zostaje
zdezynfekowane i przewietrzone;
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i) podczas udzielania świadczeń u ucznia, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, zastosuje
następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub
przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny.
8. W czasie epidemii koronawirusa nie będą się odbywały u uczniów zabiegi profilaktyki
fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi
w warunkach szkolnych.
VII. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
SARS-CoV-2 LUB CHOROBY COVID – 19.
1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub
choroby COVID- 19 (duszność, kłopoty z oddychaniem, kaszel, gorączka, bóle mięśni, ogólne
zmęczenie), bezzwłocznie zostaje odizolowane przez pracownika wyposażonego w przyłbicę,
fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki do wyznaczonego pomieszczenia.
2. Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia
rodziców o zaistniałej sytuacji i konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem
transportu. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka,
rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły jak najszybciej.
5. W razie złego stanu dziecka dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, która
podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa.
6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę,
fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.
7. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19
(duszność, kłopoty z oddychaniem, kaszel, gorączka, bóle mięśni, ogólne zmęczenie):
a) zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji;
b) dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę,
fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki;
c) pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną;
d) w razie złego stanu pracownika dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację
sanitarno – epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa.
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. Po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem stosując
zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je alkoholowym środkiem do
dezynfekcji skóry.
9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba
podejrzana o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
11. We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz unikać
udziału pozostałych pracowników.
12. W przypadku potwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
Procedury obowiązują do czasu ich odwołania i mogą być modyfikowane.
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Szkoła Podstawowa im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” w Rudzie-Hucie zapewnia
niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowania na wywoływaną przez niego chorobę
COVID-19.
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