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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2021/2022

Procedura bezpiecznego funkcjonowania
w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Szkole Podstawowej w Myślachowicach
§1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura w okresie epidemii COVID-19 dotyczy wszystkich pracowników oraz
rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły oraz określa zasady bezpiecznego
funkcjonowania pracowników, rodziców i uczniów uczęszczających do szkoły.
2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w taki sposób, aby
zminimalizować zagrożenie zakażeniem koronawirusem lub chorobą COVID-19 wśród
uczniów i pracowników szkoły.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
COVID-19 w Szkole Podstawowej w Myślachowicach obowiązuje specjalna procedura
bezpieczeństwa.
4. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada
dyrektor szkoły.
5. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra Edukacji i Nauki.
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§2.
Obowiązki dyrektora szkoły
1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów
zwiększonego reżimu sanitarnego.
2. Dyrektor szkoły współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania wytycznych
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3. Organizuje pracę uczniów i pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego
w warunkach epidemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania
dziecka lub pracownika.
5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników.
6. Monitoruje codzienne prace porządkowe.
7. Dopilnuje, aby w przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i
służb medycznych, dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych zapewnia dostęp do mydła.
8. Dyrektor szkoły wprowadza w razie konieczności dodatkowe środki ostrożności dotyczące
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich
rodzicami/opiekunami prawnymi.
9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go
od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w
domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
10. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas
oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone
zdrowie uczniów i pracowników szkoły.
11. Zgoda i opinia, o których mowa w pkt. 8 mogą być wydane ustnie, telefonicznie, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim
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przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub
w inny sposób.
12. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w pkt. 8, może dotyczyć w szczególności grupy,
oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub
poszczególnych zajęć.
§3.
Obowiązki pracowników
1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany
do jej stosowania.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
3. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia
zakażenia

koronawirusem,

COVID-19

lub

innej

choroby

zakaźnej

z

objawami

grypopodobnymi, pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z
porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.
4. Do szkoły pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez wejście boczne.
5. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i regularnie myją ręce wodą z mydłem.
6. Pracownicy zobowiązani są zachowywać zalecany dystans społeczny między sobą – min. 1,5
m.
7. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej i
zakrywania ust oraz nosa za pomocą maseczki we wszystkich częściach wspólnych, takich
jak: szatnia, korytarze, klatka schodowa, toalety, ciągi komunikacyjne, pokój nauczycielski,
gabinet dyrektora, sekretariat itp., jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu
społecznego.
8. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej i zakrywania
ust oraz nosa za pomocą maseczki w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych w sali
lekcyjnej, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego od uczniów min. 1,5
metra.
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9. Pracownicy ograniczają przemieszczanie się po szkole do niezbędnego minimum
związanego z wypełnianiem swoich obowiązków.
10. Do obowiązków nauczyciela, wychowawcy należy w szczególności:
1) wyjaśnianie uczniom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone;
2) instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia rąk;
3) zwracania uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, w pierwszej kolejności po
przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i
po skorzystaniu z toalety;
4) codzienne wietrzenie sal (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w sali),
ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są
otwarte;
5) unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu;
6) przypominanie uczniom o konieczności dezynfekcji rąk oraz obowiązku zakrywania ust i
nosa w częściach wspólnych;
7) kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie lub za pośrednictwem e-dziennika;
11. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut, zgodnie z opracowanym
regulaminem oraz harmonogramem dyżurów.
12. Nauczyciele klas IV-VIII organizują przerwy dla uczniów zgodnie z opracowanym
regulaminem oraz harmonogramem dyżurów.
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
15. Nauczyciele tak organizują i koordynują pracę, aby umożliwić zachowanie dystansu między
osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć
gromadzenie się uczniów, na przykład różne godziny przerw lub zajęć na boisku oraz
unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
16. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się
stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach
ul. Trzebińska 15
32-543 Myślachowice

tel./fax (032) 61 37 082
e-mail: spmyslachowice@op.pl
www.spmyslachowice.pl

17. Pracownicy administracji i obsługi pracują według ustalonego przez dyrektora
harmonogramu i do ich obowiązków należy w szczególności:
1) monitorowanie wejścia i wyjścia na teren szkoły uczniów, rodziców i osób
postronnych i odnotowanie tego faktu w „Rejestrze wejść i wyjść”;
2) nadzór nad obowiązkową dezynfekcją rąk oraz nałożeniem maseczek przez osoby,
do tego zobowiązane (należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym
rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały
rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania);
3) regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji oraz pojemników na
mydło;
4) nadzór nad liczbą uczniów w szatni;
5) usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie
dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany itp.;
6) bieżąca dezynfekcja toalet po każdym użyciu;
7) wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych;
8) dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręcze, klamki, włączniki światła,
uchwyty i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł;
9) codzienne wietrzenie korytarzy, szczególnie podczas lekcji z uwzględnieniem
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte oraz klas przed
rozpoczęciem zajęć;
10) w razie konieczności odbieranie dziecka z klas 1-3 od rodzica pomaganie mu
podczas przebierania się w szatni i odprowadzanie go do sali pod opiekę nauczyciela i
analogicznie podczas odbierania dziecka ze szkoły;
11) odizolowanie ucznia do właściwego pomieszczenia (harcówka) w przypadku
podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
12) szczegółowe wytyczne znajdują się w punkcie Zasady postępowania w przypadku
podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.
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§5.
Obowiązki rodziców
1. Do obowiązków rodziców należy w szczególności:
1) zapoznanie się z niniejszą procedurą bezpiecznego funkcjonowania szkoły;
2) przyprowadzenie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów
chorobowych;
3) nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
4) regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust;
5) zaopatrzenie dziecka w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości
zachowania dystansu.
6) niepozwalanie dzieciom na przynoszenie do szkoły zbędnych przedmiotów, zabawek itp.;
7) zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
8) niezwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły, jeżeli
zaistnieje taka konieczność.
§6.
Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym
1. Na czas trwania epidemii dopuszcza się trzy warianty funkcjonowania szkoły:
A – tradycyjna forma kształcenia
Jest to wariant podstawowy. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne
GIS/MZ i MEiN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemiologicznego dyrektor szkoły będzie mógł przejść na wariant B lub C.
B – hybrydowa forma kształcenia
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i
prowadzić kształcenie na odległość (zdalne) – w zależności od sytuacji epidemicznej na danym
terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie
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te, będzie można - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie,
ustnie, za pomocą emaila, telefonu.
C – kształcenie zdalne
Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w
całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Decyzja będzie podejmowana po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego główne drzwi wejściowe do szkoły są
zamknięte.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie
został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
4. 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.
5. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są informację o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
6. Rodzic lub osoba upoważniona odprowadza dziecko do drzwi wejściowych nie później niż
do godz. 755 .
7. Opiekunowie odprowadzający dzieci w razie konieczności mogą wchodzić do budynku
szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
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d) opiekunowie

powinni

przestrzegać

obowiązujących

zasad

związanych

z

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. m.in. stosować środki ochronne w
postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
8. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko
osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania
środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz
przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub
użycie rękawiczek jednorazowych.
9. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami
uczniów,
10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szufladzie. Uczniowie nie mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać
w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
11. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem
wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga
powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu
zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.
12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i
podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu
na terenie szkoły.
14. 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.
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15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
16. Zajęcia pozalekcyjnych organizowanych w szkole odbywają
obowiązkowych,

się po zakończeniu zajęć

w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem

ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po
zakończeniu zajęć należy umyć i zdezynfekować powierzchnie dotykowe oraz dokładne
wywietrzyć salę.
17. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust za pomocą maseczki we
wszystkich częściach wspólnych, takich jak: szatnia, korytarze, klatka schodowa, toalety,
ciągi komunikacyjne itp. Jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego – 1,5 m.
18. Kontakty fizyczne między uczniami są ograniczane do minimum (np. dzieci nie mogą
wymieniać się swoimi przyborami, rozmawiają ze sobą, bawią się, zachowując zalecany
dystans społeczny 1,5 metra).
19. Zaleca się ograniczenie do minimum przebywania w sekretariacie szkoły.
20. Nauczyciele korzystają ze sprzętu (komputer, ksero) znajdującego się wyłącznie w pokoju
nauczycielskim, salach lekcyjnych i w bibliotece, z zachowaniem niezbędnych zasad higieny
(dezynfekcja sprzętu, mycie rąk).
21. Pobyt w sekretariacie możliwy jest z zachowaniem dystansu i zastosowaniem środków
indywidualnej ochrony.
22. Uczestnikami zajęć w świetlicy szkolnej mogą być wyłącznie uczniowie, których rodzice
pracują i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki. W czasie tych zajęć obowiązują
wszystkie zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii zawarte w niniejszych
procedurach.
23. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego
ryzyka,

należy

zastosować

rozwiązania

minimalizujące

ryzyko

zakażenia

(np.

nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników
administracji w miarę możliwości praca zdalna).
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§7.
Zasady obowiązujące w bibliotece
1. Przy wejściu do biblioteki wyznacza się miejsce do wydawania książek.
2. Zbiory biblioteczne będą wypożyczane uczniom lub nauczycielom, po uprzednim
zamówieniu ich drogą elektroniczną przez e-dziennik.
3. Zamówione książki będą możliwe do odbioru w kolejnym dniu funkcjonowania biblioteki w
wyznaczonych godzinach pracy.
4. Zwrot książek odbywa się w wyznaczonym miejscu w szkole (oznaczone pudełko przy
dyżurce pracowników obsługi).
5. Do książki przeznaczonej do zwrotu powinna zostać dołączona pisemna adnotacja
sporządzona przez ucznia / rodzica zawierająca informacje o imieniu i nazwisku ucznia oraz
dacie zwrotu.
6. Przyjęte książki/podręczniki będą odkładanie na okres 2 dni w wyznaczonym,
odizolowanym miejscu w pracowni plastycznej.
7. Nauczyciel

bibliotekarz

regularnie

kontroluje

liczbę

zwróconych

egzemplarzy

książek/podręczników i udostępnia je do ponownego wypożyczenia nie wcześniej niż 2 dni
po dokonanym przez czytelnika zwrocie.
8. Dopuszcza się wypożyczenie książek bezpośrednio z biblioteki szkolnej z zachowaniem
dystansu społecznego oraz wymogów sanitarnych, z zachowaniem pełnych zasad
bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z bibliotekarzem.
9. W widocznym miejscu, na drzwiach do biblioteki szkolnej umieszczona będzie informacja o
godzinach pracy biblioteki szkolnej.
10. W czasie epidemicznym niedostępny jest swobodny dostęp do księgozbioru i czytelni.
11. Pracownik biblioteki szkolnej zobowiązany jest do stosowania wszelkich środków osobistej
ochrony (maseczka, jednorazowe rękawiczki ochronne) podczas wydawania książek
czytelnikowi.
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§8.
Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz innych przedmiotów
1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw i po
skorzystaniu z toalety.
2. Przy

urządzeniach

sanitarno-higienicznych

należy

wywiesić

plakaty

z

zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
3. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty
stolików, oparcia krzesełek i siedziska, włączniki.
4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Personel opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy obsługi powinni być zaopatrzeni w
indywidualne środki ochrony osobistej.
§10.
Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji.
2. W przypadku gdy u dziecka, stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy
charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
1) pracownik obsługi bezzwłocznie zabezpiecza się w maseczkę oraz rękawiczki i
odizolowuje dziecko do izolatorium (harcówka) lub innego pomieszczenia
wskazanego przez dyrektora pozostając z dzieckiem i starając się utrzymać
minimum 2 m odległości.
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2) nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji
oraz rodziców;
3) dyrektor lub inna osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną a w razie
złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb;
4) Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w szkole objawy
charakteryzujące się dusznością, kaszlem, gorączką:
-

zgłasza fakt dyrektorowi, bezpośredniemu przełożonemu lub innemu pracownikowi szkoły;

-

bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia wskazanego przez dyrektora lub
pozostaje na miejscu zachowując podstawowe środki bezpieczeństwa;

-

dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o dalszym postępowaniu, w tym o
zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do
instrukcji tych służb.

3. Dyrektor sporządza listę osób, które miały styczność z podejrzaną o zakażenie osobą i
zobowiązuje pracowników do stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej oraz służb medycznych.
4. Dyrektor podejmuje działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób
zapewniający bezpieczeństwo, w tym konkretnym przypadku polegające na:
-

dezynfekcji stanowiska pracy lub miejsca przebywania osoby podejrzanej o zakażenie;

-

wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą wykonywać pracę w takiej
formie do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną;

-

wydaniu polecenia pracownikom wykorzystania zaległego urlopu.
§11.
Zasady bezpiecznego spożywania posiłków

1. Do szkoły dzieci przynoszą śniadaniówkę oraz wodę do picia w jednorazowych butelkach,
które na koniec dnia są wyrzucane.
2. Dzieci nie mogą się dzielić przekąskami przyniesionymi z domu z innymi dziećmi.
3. Posiłki spożywane są z zachowaniem wszelkich zasad higieny.
4. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach
ul. Trzebińska 15
32-543 Myślachowice

tel./fax (032) 61 37 082
e-mail: spmyslachowice@op.pl
www.spmyslachowice.pl

§12.
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim zostały
wprowadzone.

