Procedura postępowania w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM w Szkole Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi nr39
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach
Celem wdrożenia procedury jest ochrona przed rozprzestrzenieniem się choroby SARS-CoV-2 oraz
ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM
i ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego zachorowania z powodu
KORONAWIRUSA.
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
Wirus przenosi się:
1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu,
kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą
prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha
w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem);
2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty
i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po
kilku- kilkunastu godzinach.
3. KORONAWIRUS jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na
wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo
go inaktywować prostymi środkami czystości.
4. COVID-19 to choroba, która objawia się najczęściej gorączką, suchym kaszlem, dusznościami, bólami
mięśni i zmęczeniem. Infekcji może również towarzyszyć katar, ból gardła lub biegunka.
ROZDZIAŁ II
REGULAMIN I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SP39
w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM
1. Profilaktyka dotycząca postępowania uczniów szkoły:
1.1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został
nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
1.2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz
pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
1.3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów
infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub
izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
1.4. Na terenie budynku szkoły obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych bez zgody
dyrektora szkoły.
 Strefą wydzieloną ( czyli ogólnie dostępną ) jest jedynie przedsionek, do którego wchodzą rodzice
dzieci odbieranych ze świetlicy,
 Wchodząc do szkoły należy założyć maseczkę , zdezynfekować ręce w holu .
1.5. Każdy uczeń po wejściu na teren budynku i pomieszczeń szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy drzwiach wejściowych do budynku/pomieszczeń
szkoły.

Po przejściu na teren szkoły w pierwszej kolejności należy umyć ręce wodą z mydłem, jak również
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
1.6. Dzieci rozpoczynające naukę o godz. 8.00 wchodzą do szkoły czterema wejściami:






wejście główne –klasy 1 oraz uczniowie dojeżdżający busem,
wejście od podwórka (na końcu korytarza klas młodszych)–klasy 2-3,
wejście od strony Biedronki –klasy 4-6,
wejście od strony przedszkola –segment B – klasy 7- 8,
po godzinie 8.45 –uczniowie wchodzą wejściem głównym z zachowaniem dystansu społecznego.

1.7. Odbiór dzieci z klas 1- 3 po lekcjach, odbywa się przy wejściu od podwórka (na końcu korytarza klas
młodszych) z wyjątkiem klas, które mają szatnię w holu szkoły – te dzieci wychodzą przez wyjście od
strony podwórka.
Pozostali uczniowie –kl.4-8 wychodzą ze szkoły przez wyjście od strony podwórka.
Rodzice odbierający dzieci ze świetlicy wchodzą wejściem głównym (rodzic zgłasza po kogo przyszedł,
pani z portierni dzwoni do świetlicy, dziecko samodzielnie przychodzi).
1.8. Po wejściu na teren budynków szkoły i w czasie przerw międzylekcyjnych, zaleca się, aby uczeń
przebywający na korytarzach/czekając na obiad, założył maseczkę na nos i usta. Maseczkę można
ściągnąć dopiero po wejściu do sali i zajęciu miejsca w ławce/ przy stoliku.
Zużyte maseczki jednorazowe i rękawiczki powinny być wrzucane do oznaczonego pojemnika
znajdującego się przy portierni.
1.9. Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są dostarczyć wychowawcy zaświadczenia o występującej
u ucznia chorobie przewlekłej np. alergii lub astmie, której objawy mogą sugerować infekcję dróg
oddechowych. Informacja zostanie przekazana pielęgniarce szkolnej i nauczycielom uczącym.
1.10. W razie wystąpienia alergii na środek dezynfekcyjny należy powiadomić o tym wychowawcę oraz
wyposażyć ucznia we własny płyn do dezynfekcji rąk.
1.11. Przy wejściu do budynku i w budynku obowiązuje utrzymywanie dystansu pomiędzy
poszczególnymi osobami min. 1,5 m.
1.12. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
1.13. Każdy uczeń/pracownik ma obowiązek częstego mycia rąk według wywieszonych w toaletach
instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła.
1.14. Uczeń/pracownik musi stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i
kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do
kosza
i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
(min. 60 %).
1.15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny
zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Podczas realizacji zajęć, w
tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy
zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
1.16. Uczeń powinien dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się
odżywiać, myć ręce przed spożywaniem posiłków, a podczas spożywania korzystać z osobnych kubków,
sztućców, talerzy, itp.

1.17. Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej w okresie pandemii (opracowano zgodnie
z rekomendacjami Biblioteki Narodowej).










Książki zwraca się do oznaczonego pojemnika przy drzwiach biblioteki. Poddawane są 72
godzinnej kwarantannie.
W godzinach 10.00-10.15 i 12.00-12.15 biblioteka ma przerwę techniczną przeznaczoną na
dezynfekcję.
W bibliotece nie może przebywać więcej niż 5 osób jednocześnie. Należy zachować obowiązujący
dystans społeczny.
Zawieszony jest do odwołania wolny wstęp do półek.
Nie działa czytelnia i zawieszony jest dostęp do komputerów.
Wszelkie zajęcia prowadzone przez nauczyciela bibliotekarza odbywają się poza biblioteką:
korytarz, atrium, klasa.
Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
Książek nie wolno dezynfekować żadnym płynem odkażającym.
Rodzice mogą kontaktować się z biblioteką tylko telefonicznie lub mailowo.

2. Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców/opiekunów prawnych uczniów szkoły:
2.1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został
nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2.2. Rodzic powinien zapewnić dziecku idącemu do szkoły maseczkę ochronną i przypominać o zasadach
i obowiązku jej stosowania.
2.3. W szkole unikamy dotykania, przytulania, podawania ręki itp. z innymi osobami, nie pożyczamy
żadnych przyborów szkolnych. Nie wolno przynosić do szkoły zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
2.4. Uczeń nie powinien:
 dzielić się napojami i pić z tej samej butelki,
 nie powinien dawać „gryza” innym ze swojego jedzenia,
 nie powinien częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki,
ciastka). Palce dłoni mogę zawierać zarażoną ślinę.
2.5. W momencie złego samopoczucia w szkole uczeń natychmiast zgłasza ten fakt wychowawcy,
nauczycielowi prowadzącymi zajęcia lub nauczycielowi dyżurującemu.






Uczeń pod opieką nauczyciela przechodzi do gabinetu pielęgniarki, które pełni funkcję
izolatorium.
Pielęgniarka lub wyznaczona osoba telefonicznie, niezwłocznie powiadamia rodziców/ opiekunów
prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły – konieczne jest podanie dwóch numerów
telefonów kontaktowych do opiekunów/rodziny.
Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły (do 30
min).
Rodzic ucznia niepełnoletniego może wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem
bezdotykowym (w przypadku braku zgody pisemnej wystarczy zgoda ustna wyrażona
telefonicznie).

2.6. W momencie złego samopoczucia dziecka w domu rodzic niezwłocznie zgłasza fakt wychowawcy
klasy, w wyniku jego nieobecności dyrektorowi szkoły. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka
choroby zakaźnej spowodowanej KORONAWIRUSEM, rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do
poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.
2.7. Jeśli dziecko ma gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, wskazane jest zasięgnąć pomocy
medycznej
zgodnie
z
informacją
zamieszczoną
na
stronie
Ministerstwa
Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie

2.8. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej
KORONAWIRUSEM zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że dziecko
jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów
szkoły.
2.9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania dyrektora/wychowawcy, gdy
domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3. Profilaktyka dotycząca postępowania nauczycieli/pracowników szkoły:
3.1. 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.
3.2. Nauczyciel/pracownik organizuje i koordynuje pracę umożliwiając zachowanie właściwego dystansu
między osobami przebywającymi na terenie szkoły.
3.3. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
3.4. Na pierwszym spotkaniu z uczniami wychowawcy zapoznają uczniów z obowiązującymi w szkole
regulaminami i procedurami.
Informację o przeprowadzonym szkoleniu uczniów wychowawcy wpisują do dziennika szkolnego.
3.5. Istnieje możliwość rotacyjnego organizowania przerw oraz przebywania uczniów w klasach w
trakcie przerwy.
3.6. Obiady w stołówce szkolnej będą tak zorganizowane, by maksymalnie ograniczyć kontakty uczniów
z różnych oddziałów lub grup wiekowych.
3.7. Wyłączone zostaną źródełka i fontanny wody pitnej.
3.8. Obowiązkowo należy wietrzyć sale zajęć, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
3.9. Po przerwie, przy wejściu do klasy nauczyciel nadzoruje dezynfekcję dłoni przez wszystkich
wchodzących uczniów.
3.10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
3.11. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole należy czyścić lub
dezynfekować przed udostępnieniem innym osobom.
3.12. Wszyscy nauczyciele obowiązkowo prowadzą zajęcia w wyznaczonych salach, zgodnych z planem
lekcji, zamiana sal może nastąpić jedynie za zgodą dyrektora szkoły.

3.13. Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w
szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich
zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w
oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych
oraz dokładne wietrzenie sal.
3.14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów
z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane
do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności
regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie
rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody
z detergentem lub dezynfekcji.
3.15. Nauczyciel/pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej
powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
albo uzyskać teleporadę medyczną, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować, że może być zakażony KORONAWIRUSEM.
3.16. W przypadku wystąpienia u nauczyciela/pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych należy zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły (założyć maseczkę) i
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia.
https://www.gov.pl/web/zdrowie
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy
poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3.17. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
3.18. Nauczyciel/pracownik po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej KORONAWIRUSEM
zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że jest po zakończeniu leczenia,
nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły.
3.19. Nauczyciel/pracownik zobowiązany jest do poinformowania dyrektora/wychowawcy, gdy
domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3.20. W trosce o

bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych
rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed
zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

