
Wytyczne zachowania bezpieczeństwa
zdrowotnego MEiN, MZ i GIS

Obowiązujące w Szkole Podstawowej w Cielczy

Szczepienie rekomendowane dla pracowników
szkół oraz uczniów.

Higiena
częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu, unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

Wietrzenie zaleca się w ramach utrzymania
higieny otoczenia uczniów.

Organizacja zajęć

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Rekomenduje się codzienną aktywność fizyczną, która pozytywnie wpływa na
rozwój fizyczny i psychiczny dziecka-ucznia (przerwy na świeżym powietrzu).
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
4. Uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do myją ręce wodą z mydłem.
5. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym jako elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.
6.Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły lub na teren
szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
8. Dyrektor wprowadza zakaz wchodzenia i przebywania w szkole osób z zewnątrz.
Osoby zaproszone są  zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w
szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca
się higienę rąk.
9. W szkole obowiązuje szybka ścieżka komunikacji z opiekunami ucznia. Jest to
kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (wykaz numerów
telefonicznych do wszystkich rodziców i opiekunów,  kontakt przez dziennik
elektroniczny itp.)
10. W szkole są dostępne  termometry bezdotykowe i urządzenia do bezdotykowego
pomiaru temperatury.
11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu



lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów
o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

12. W szkole obowiązuje organizacja zajęć, która ogranicza nadmierne gromadzenie się
i przemieszczanie uczniów.

13.Dbając o bezpieczeństwo uczniów i pracowników uczniowie wchodzą do szkoły
wyznaczonymi wejściami:

a. wejście nr 1 (pierwsze wejście od strony parkingu) – kl. Ia, Ib,
b. wejście nr 2 (główne wejście ) – kl. II, III, IVa, IVb,
c. wejście nr 3 (boisko betonowe) – kl. VII, VIIIa,VIIIb
d. wejście nr 4 (od strony biblioteki) – kl. V, VI.

14.Boisko szkolne podzielono na sektory, w których przebywają uczniowie
wyznaczonych klas:

a. boisko trawiaste od strony Mieszkowa - sektor nr 1 – klasa IVab, V,
b. boisko trawiaste od strony parkingu – sektor nr 2 – klasa VI, VII, VIIIab.

15.Przerwy międzylekcyjne dla uczniów  klas I – III, zgodnie z wytycznymi GIS,
MEiN i MZ przebiegają w innym systemie czasowym w celu zminimalizowania
kontaktów z uczniami innych grup.

16.Jeżeli z  przyczyn atmosferycznych  uczniowie spędzają przerwy w szkole,
pozostają na korytarzu w najbliższej odległości od sali lekcyjnej w której odbywają
zajęcia.

17.Zajęcia lekcyjne odbywają się  w  sali wyznaczonej dla danej klasy.

18. Obowiązują ogólne zasady higieny:
a. częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
b. ochrona podczas kichania i kaszlu,
c. unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
d. niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

19. Regularnie czyści się, z użyciem wody z detergentem lub środków
dezynfekujących, infrastrukturę szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów
wykorzystywanych podczas zajęć.
20. Regularnie wietrzy się sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na
godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.
21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.



22. Zabrania się uczniom zabierania ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.
23.  Personel kuchenny  ogranicza do minimum kontakty z pracownikami
administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.
24. W szkole nadal ograniczony jest dostęp do źródełek wody.
23. Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego
regulaminu lub procedur bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły z
uwzględnieniem:
24. Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich
rodzicami/ opiekunami prawnymi.

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Zaleca się, aby wszystkie osoby trzecie, które za zgoda dyrektora wchodzą do szkoły
(w tym rodzice uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.
2. Zaleca się uczniom regularnie myć ręce wodą z mydłem  w pierwszej kolejności po
przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety. Szkoła  zapewnia regularne czyszczenie
i napełnianie dozowników z mydłem.

3. W szkole  monitoruje się  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
4. W szkole monitoruje się  codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym
uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
5. W przypadku wykorzystania w szkole  środków  do dezynfekcji powierzchni,  ściśle
przestrzega się  zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do
dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują sie plakaty z zasadami
prawidłowego mycia  i dezynfekcji rąk.
7. Na bieżąco w szkole dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym
o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.



8. Sale lekcyjne są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
9. Regularnie opróżnia się  i czyści kosze na odpady.
10. Dyrektor szkoły ustala z podmiotem zewnętrznym zasady korzystania
z udostępnianej infrastruktury szkoły.

Gastronomia

1. Przy organizacji żywienia  w szkole  zapewnione są warunki higieniczne wymagane
przepisami prawa.

2. Korzystanie z posiłków odbywa się bezpieczne  w miejscu do tego przeznaczonym.

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia
choroby zakaźnej u pracowników

1. Wszyscy pracownicy powinni zostali poinstruowani o zasadach wynikających
z wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej.

3. W szkole wyznaczone jest  (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów
choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest
taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
5. Dyrektor  ustala  miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami
sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i poleca przeprowadzenie dodatkowego
sprzątania, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki,
poręcze, uchwyty itp.).
6. Szkoła na bieżąco śledzi obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.


