PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJĘ PRACY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. GUSTAWA MORCINKA OBOWIĄZUJĄCE
OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy.
2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły.
4. Uczniowie
wchodzący
do
budynku
Szkoły,
Rodzice
i
opiekunowie
przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają dezynfekować ręce, nosić
maseczki w ciągach komunikacyjnych, zachować dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
5. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły w godz. 7.30 - 8.00.
6. Uczniowie odbierani są ze szkoły najpóźniej o godzinie 17.30.
7. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko musi być zdrowa oraz zobowiązana jest
do przestrzegania na terenie szkoły wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust
i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
8. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko przebywa w wyznaczonej przestrzeni
wspólnej (parter Szkoły) minimum czasu koniecznego do przygotowania dziecka do
oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna prowadzić rozmów telefonicznych,
spacerować z dzieckiem po terenie szkoły. Osoba ta zobowiązana jest opuścić szkołę bez
zbędnej zwłoki.
9. W przestrzeni wspólnej (parter Szkoły) może przebywać jeden rodzic/opiekun prawny
z dzieckiem.
10. Ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz w szkole do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach
(parter Szkoły).
11. Jeżeli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane
w wyznaczonym pomieszczeniu, a jego rodzice niezwłocznie powiadomieni w celu
pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
12. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
13. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie jest mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę,
a odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m.
14. Każda sala wyposażona jest wyłącznie w niezbędne przedmioty i sprzęt, który jest
dokładnie czyszczony lub dezynfekowany.
15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą. Przemieszczając się ciągami komunikacyjnymi
zakrywa usta i nos maseczką.
16. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach
używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte lub dezynfekowane.
17. Sale lekcyjne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.

18. Nauczyciel klas I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Klasa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
19. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi i samymi
dziećmi.
20. Urządzenia na boisku, których nie można regularnie czyścić lub dezynfekować będą
zabezpieczone przed używaniem.
21. Ograniczone są aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
22. Uczeń nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym do szkoły są umieszczone numery telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów,
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn dezynfekujący do rąk i informacja
o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby
wchodzące do szkoły. Płyny dezynfekujące znajdują się także w innych oznaczonych
w szkole miejscach.
3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni,
zakrywania ust i nosa oraz nie mogą przekraczać wyznaczonych i oznakowanych stref
przebywania.
4. Wszystkie osoby przebywające w szkole są zobowiązane do regularnego mycia rąk wodą
z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety itd.).
5. Zapewniona jest bieżącą dezynfekcja toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, włączników oraz utrzymanie czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych.

