PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA
w Szkole Podstawowej
im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu
w związku z zagrożeniem Covid-19
Podstawy prawne:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.),
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U.2020.493 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 ze zm.).
 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
Procedura ma na celu:
zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w Szkole
Do przestrzegania procedury zobowiązani są :
wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, osoby przyprowadzające do Szkoły

Organizacja zajęć w szkole:
Informacje ogólne

 Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych za pomocą, których
dyrektor lub pracownik do tego wyznaczony będzie mógł szybko i skutecznie skontaktować się
z nimi w sytuacji wystąpienia u ucznia objawów zakażenia.

 W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, za pomocą którego pracownik szkoły lub
pielęgniarka może zweryfikować temperaturę ciała dziecka, którego stan sugeruje objawy
zakażenia. Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu.

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia/dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje ucznia/ dziecko
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia/
dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 W miarę możliwości organizacyjnych pracy szkoły podejmuje się działania pozwalające na
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie
w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne
godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub
zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 Jeżeli ze względów organizacyjnych zachowanie dystansu nie będzie możliwe, sugerowane jest
zakrywanie ust i nosa przez uczniów i pracowników szkoły.

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa
i ust.

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować są usuwane lub ogranicza się do nich dostęp.

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych
do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie przyszkolnym.

 Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole
uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

 Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się według zasad dotyczących
organizowania zajęć obowiązkowych

 Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla
książek i innych materiałów bibliotecznych.

 Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej uwzględniają wymagania określone w
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych, m.in. Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu
Zdrowia.

Zajęcia Wychowania Fizycznego

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są
czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach.

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.
Przybycie ucznia/dziecka do szkoły

 Do szkoły może uczęszczać uczeń/dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.

 Uczniowie/dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.

 Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły
umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły. Przed budynkiem
szkoły zachowują zasady:
o 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
o dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
o dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m.

 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).

 Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum (obowiązuje je
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
i w wyznaczonych obszarach.

 Uczeń/dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze, lub w szafce indywidualnej ucznia/dziecka.
Uczniowie/dzieci nie powinni/nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 Uczeń/ dziecko 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 zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 Przy wejściu do szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk oraz instrukcja prawidłowej
dezynfekcji rąk.

Zajęcia Świetlicowe

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych, aby ograniczyć większe skupiska uczniów.

 Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych zobowiązani są do zapoznania się z nowymi
zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii.

 Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp
dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

 Pomieszczenie świetlicy jest wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.

 Uczniowie podczas zajęć świetlicowych starają się utrzymać dystans społeczny.
 Uczniowie/dzieci są zobowiązani/zobowiązane do zakrywania ust i nosa podczas kaszlu lub
kichania.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów/dzieci, wchodzące do szkoły są zobowiązane
do dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz
nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.

 Nauczyciele i pracownicy szkoły są zobowiązani dopilnować, aby uczniowie/dzieci regularnie
myli/myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, włączników.

 W trakcie przeprowadzania dezynfekcji przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji, w tym ściśle przestrzega się czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub
czyszczenie z użyciem detergentu.

 Szkoła zapewnia pojemniki przeznaczone na zużyte maseczki i rękawice jednorazowe.

Klauzula informacyjna w związku z pomiarem temperatury ciała
Administratorem zebranych danych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kard.
Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Rąbieniu. Kontakt do inspektora ochrony danych
biuro@msvs.com.pl. Podstawą przetwarzania są wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
podstawowych – od 01 września 2020, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59,oraz z 2020r. poz. 322,
374 i 567) w związku z realizacją zadań w interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) oraz
art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w
związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Temperatura mierzona będzie tylko
osobom, których stan sugeruje infekcję wirusową. Administrator może przetwarzać dane również w
celu dochodzenia lub ochrony roszczeń. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub
po przekazaniu ich do stacji sanepidu. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania,
ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Dane będą udostępniane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dane nie
będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie
danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy placówki.

