
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

 podczas pobytu dziecka w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza 

 w Obornikach

Podstawa prawna: 

 Ustawa  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych

z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),

 Ustawa  z  dnia  14  marca  1985  r.  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej (t.j.  Dz.U.

z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze

zm.),

 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.

z 2020 r. poz. 344),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej i  Sportu z  dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach

i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

§ 1

Cel i przedmiot procedury

1. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia w Szkole Podstawowej nr 3

im. Adama Mickiewicza w Obornikach wirusem SARS COV – 2 oraz COVID – 19 przez

pracowników szkoły, rodziców, dzieci.

2.  Procedura została  opracowana na potrzeby zachowania  reżimu sanitarnego nałożonego

na  placówkę  przez  odpowiednie  organy  w  czasie  pandemii  COVID  -  19,  dotyczy

pracowników  szkoły,  rodziców,  dzieci  uczęszczających  na  zajęcia  opiekuńczo  -

wychowawcze.



§ 2

     Obowiązki nauczycieli

1.  Nauczyciele  zobowiązani  są  do  uaktualnienia  danych  telekomunikacyjnych

z rodzicami/opiekunami prawnymi.

2.   Ustalenie  z  rodzicami  zakazu przynoszenia  przez  uczniów z domu zabawek,  książek

oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów.

3.  Ustalenia  nowego kodeksu grupy i  wyjaśnienia  uczniom jakie  zasady bezpieczeństwa

obecnie panują w placówce.

4. Nieorganizowania spacerów, wycieczek poza teren placówki.

5.  Przystosowania sali  – przestrzeni  dla  uczniów dostosowując je  do reżimu sanitarnego,

aby  zapewnić  warunki  do  dezynfekcji,   w  tym  przede  wszystkim  usuwają  z  sali

w  szkole  zabawki:  pluszaki,  puzzle,  gry  planszowe,  kredki  i  inne,  których  nie  idzie

zdezynfekować.

6. Wietrzenia sali przynajmniej raz na godzinę. 

7.Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk.

8.  Przypominania  i  egzekwowania  i  niedotykania  przez  uczniów  rękoma  części  twarzy,

częstego  mycia  rąk,  szczególnie  po  skorzystaniu  z  toalety,  przed  jedzeniem,

po zabawie.

9. Przypominania podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy w odpowiedni sposób

podczas kaszlu i kichania

10. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych.

11. Nadzorowania picia wody przez dzieci.

12. Nadzorowania korzystania ze sprzętu, zabawek, które można zdezynfekować.

13. Organizowania wyjść na dziedziniec zgodnie z  wytycznymi GIS.

14. Stałej obserwacji uczniów.

15. Stosowanie się do wytycznych i ustalonego harmonogramu przez dyrektora szkoły.



§ 3

Obowiązki pracowników (nauczyciele, obsługa)

1.  Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest  do samoobserwacji  i  pomiaru  temperatury,

w przypadku  pojawienia  się  niepokojących  sygnałów zdrowotnych  należy  poinformować

dyrektora.

2. Pracownicy szkoły używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli, chyba,

że mają do czynienia z dzieckiem, który ma objawy infekcji - wówczas stosowanie środków

ochrony osobistej jest obowiązkowe.

3.  W  przypadku  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  SARS  COV-2  lub  wystąpienia

objawów  COVID  –  19  (duszności,  kaszel,  gorączka)  oraz  innej  infekcji  u  siebie  lub

u  któregoś  z  domowników,  pracownik  pozostaje  w  domu  i  zawiadamia  o  tym  fakcie

dyrektora szkoły.

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy często odkaża

ręce  płynem  do  dezynfekcji  rąk  wg.  instrukcji  umieszczonej  w  widocznych  miejscach

w szkole i myje ręce zgodnie z instrukcją.

5.  W  celu  zadbania  o  jak  najlepsze  warunki  i  higienę  pracownicy  obsługi  wietrzą  salę

co  najmniej  raz  na  godzinę  i  wykonują  czynności  porządkowe,  ze  szczególnym

uwzględnieniem  dezynfekowania  powierzchni  dotykowych:  klamek,  włączników  światła,

uchwytów,  poręczy,  krzeseł  i  powierzchni  płaskich,  w  tym blatów  stołów.   Nie  należy

używać środków w sprayu w obecności uczniów.

§ 3

Postanowienia końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2.  Wszelkich  zmian  w  procedurach  może  dokonywać  dyrektor  szkoły  przez  uchylenie,

zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów.

3.  O  zmianach  w  procedurach  dyrektor  informuje  pracowników,  rodziców/opiekunów

prawnych uczniów.

4.  Procedury obowiązują do odwołania.


