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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE 
W OKRESIE PANDEMII COVID – 19 W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKONYM NR 7 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI 
W WAŁBRZYCHU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Opracowano zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, w zakresie profilaktyki zdrowotnej, 
w związku z pojawiającymi się przypadkami zakażeń Covid-19, 
Zasady ogólne:
Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. 
Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
	zachowanie 1,5 metrowego dystansu,

zakrycie nosa i ust,
obowiązkowa dezynfekcja rąk,
ograniczone przemieszczanie się po szkole,
ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
	Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub 
w izolacji.

W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 
w przestrzeni publicznej.
	We wszystkich przestrzeniach wspólnych (np. szatnie, korytarze, toaleta, stołówka do momentu konsumpcji posiłku itp.) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Również w sytuacji bezpośredniego kontaktu nauczyciel-uczeń.
	Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
	Losowo odbywać się będzie mierzenie temperatury osobom wchodzącym na teren szkoły.
	Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.

Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, niepodawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
	Każdy przebywający na terenie szkoły zobowiązany jest zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej.

Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych I-III

W czasie przyprowadzania i odbierania dzieci do oddziałów przedszkolnych i szkolnych w przestrzeni wspólnej budynku przebywa tylko jeden opiekun/rodzic z dzieckiem/uczniem. 
W szatni oddziału przedszkolnego jednocześnie może przebywać 7 rodziców z dziećmi.
	Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
	Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
	Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.


Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie z zajęć na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi.
Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki będą systematycznie dezynfekowane lub myte.
Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie w trakcie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Zakrywanie ust i nosa nie jest wymagane.




Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

	Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
	Wyznaczone będą strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
	Odbywać się będzie, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

Przyjęte książki będą odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy. 

Zasady bezpiecznego wydawania posiłków i funkcjonowania stołówki

Do zadań nadrzędnych osoby wydającej posiłki należy zapoznanie się i przestrzeganie wewnętrznych procedur postępowania na terenie szkoły dla zapewnienia bezpieczeństwa ochrony zdrowia i życia dzieci oraz osób dorosłych.
	Prowadzenie codziennej samokontroli stanu zdrowotnego przed przystąpieniem do pracy
	Przebywanie w stołówce osoby uprawnionej.
	Zachowanie w miarę możliwości bezpiecznej odległości w czasie wydawania posiłku, zalecane jest stosowanie przyłbic lub maseczek na twarzy.
	Ograniczenie do niezbędnego minimum przemieszczania się po szkole.
	Stosowanie rękawiczek jednorazowych w trakcie wykonywania pracy
	Dokonywanie dezynfekcji rąk , stałe utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowiska pracy
	Stosowanie środków dezynfekcyjnych wyłącznie preparatami przeznaczonymi do kuchni ze zwróceniem szczególnej uwagi na zalecenia dotyczące dezynfekcji zgodnie z kartą charakterystyki 
i zaleceniami producenta.
	Wietrzenie pomieszczenia przed każdym posiłkiem
	Przestrzeganie zasady mycia rąk przed jedzeniem
	Ustawienie stolików w bezpiecznej  odległości
	Przebywanie w stołówce tylko osoby nadzorującej
	Mycie stołówki po każdym posiłku, dezynfekcji stołów i krzeseł


  	
Procedura organizacji dowozu dzieci do szkoły

Procedurę wprowadza się z dniem 1 września 2020r. celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dowozu uczniów szkoły
	W pojeździe może być przewożona tylko tak liczba osób jaka określona jest 
w dokumentacji pojazdu jako miejsca siedzące.

Wszystkie osoby przewożone środkiem transportu powinny stosować osłonę ust 
i nosa.
Dzieci przewożone są pod opieką– opiekuna.
Opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie podróży oraz podczas wsiadania 
i wysiadania ze środka transportu.
Pojazd powinien spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone w prawie
 o ruchu drogowym.


Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej


Uczniowie przebywający w świetlicy nie mogą samodzielnie opuszczać terenu 
szkoły.
	Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na terenie szkoły, w częściach wspólnych ma obowiązek zakrywania nosa i ust, natomiast w sali w świetlicy nie ma takiego obowiązku. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. 

Uczniów w świetlicy 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. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.
Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
Opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci do/z świetlicy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
	1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

dystansu społeczny od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi 
dystansu od pracowników szkoły 
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). 
	Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:

a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone, 
b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,
c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust
	W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.
Uczniowie powinni mieć własne przybory, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
Uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki itd. zostają w domu
Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków itp).
Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia 
w grupie związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane 
z COVID-19.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, natychmiast odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając dystans społeczny od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez kontakt telefoniczny podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka 
do świetlicy..

Kontakt z osobami trzecimi

	Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą cateringu bądź kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
W przypadku odbioru posiłków należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego. 
	Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły 
i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.
W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub Sali.
Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji oraz w widocznym miejscu widoczny jest spis telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno epidemiologicznej, służb medycznych.
 W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Wałbrzychu Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym 
i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.




Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób 
w izolatorium.
Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
	Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
















REGULAMIN 
GABINETU PEDAGOGA SZKOLNEGO W ZWIĄZKU Z  ZAGROŻENIEM COVID 19

Preferowaną formą kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami jest rozmowa telefoniczna lub za pomocą Mobidziennika. Osoby które nie mają możliwości skorzystania z kontaktu telefonicznego, konsultacji online lub z innych powodów potrzebują skorzystać z osobistego kontaktu z pedagogiem, będą zobowiązane do przestrzegania następujących zasad zabezpieczenia sanitarnego, które dotyczą zarówno uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli, pracowników szkoły jak i innych osób przebywających w gabinecie:
	W gabinecie jednocześnie mogą przebywać max 3 osoby.
Z bezpośredniej formy kontaktu mogą korzystać tylko osoby  zdrowe, które nie mają objawów infekcji, nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID-19.
Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby niezatrudnione w placówce podczas konsultacji w gabinecie pedagoga zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa, używając maseczek lub przyłbic.
Konsultacje odbywają się w odstępach wynoszących 10 min- czas ten zostaje przeznaczony na dezynfekcje. Każda konsultacja może trwać max 35 min. Każdorazowo- po zakończonej konsultacji- pomieszczenie jest dezynfekowane i wietrzone zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.
W trakcie kontaktu pedagoga z uczniem/ rodzicem/ prawnym opiekunem/ nauczycielem, utrzymywany jest możliwie jak największy dystans – 1,5m.
Na spotkanie z pedagogiem należy stawić się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu na wyznaczony termin.
	W nagłych przypadkach sprawy traktowane będą priorytetowo.


