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Zasady ogólne


Opracowany nowy plan higieny szkoły ma na celu przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19. Określony zostaje zakres obowiązków pracowników pod kątem sanitarno-higienicznym zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. 
Dla wszystkich pracowników, rodziców/opiekunów oraz dzieci wprowadza się szczególne środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego. 
Prowadzony stały monitoring funkcjonowania planu higieny, pozwoli na określenie stopnia przydatności wprowadzonych zmian oraz umożliwi wprowadzanie modyfikacji planu 
w zależności od potrzeb. 

Wprowadzone zostają:
	Informacje dla rodziców o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka.

Monitoring rozwoju wypadków związanych z sytuacją zdrowotno-epidemiologiczną prowadzony przez pielęgniarkę lub nauczyciela
Codzienne pomiary temperatury pracowników (pracownik administracji).
Codzienne pomiary temperatury dzieci (pielęgniarka, nauczycielka).
Dodatkowe kontrole czystości i dezynfekcji pomieszczeń oraz ich wietrzenia; ze szczególnym uwzględnieniem na właściwe korzystanie przez pracowników z środków do dezynfekcji zgodnie z ich kartą charakterystyki i zaleceniami producenta.
Umieszczenie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku dla pracowników i rodziców/opiekunów.
	Dezynfekcja rąk przy wejściu do placówki.
Dezynfekcja rąk przy każdym punkcie do mycia dostępnych tylko dla pracowników.

Instrukcja prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
Codzienne kontrole w zespołach sanitarnych pod względem zaopatrzenia ich w mydło, papier toaletowy, rączniki papierowe, środka do dezynfekcji rąk.
Codzienny monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania 
w czystości ciągów komunikacyjnych, szatni uczniowskich, dezynfekcja powierzchni dotykowych:
poręczy, klamek, wyłączników światła, uchwytów,  poręczy krzeseł, blatów stołów, zabawek
	Zaopatrzenie pracowników w obowiązkowe środki ochrony osobistej 

Umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów do organu prowadzącego, nadzoru pedagogicznego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
Wyodrębnienie pomieszczenia umożliwiającego odizolowanie osoby z objawami chorobowymi.
Szkolenia, pogadanki z pracownikami związanych z profilaktyką zdrowotną.
Ograniczenie przebywania osób trzecich. Osoby trzecie mogą w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
Ograniczanie do minimum przebywania w salach osób powyżej 60 roku życia (nauczycieli i personelu administracyjno-obsługowego ).

Procedura przyprowadzania, odbierania dzieci
Do obowiązków rodziców/opiekunów będzie należało zapoznanie się i przestrzeganie wewnętrznych procedur postępowania na terenie żłobka dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia dzieci oraz osób dorosłych.


Zaleca się przyprowadzanie dzieci tylko tych, którym rodzice/opiekunowie nie mają możliwości zapewnienia opieki w czasie trwania epidemii.
Nie posyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji stosując się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Przyprowadzania dzieci zdrowych- bez objawów chorobowych.
Udziału w obowiązkowym pomiarze temperatury dziecka prowadzonym przez pielęgniarkę lub wyznaczonego pracownika. (W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37°C, przeprowadza się drugi pomiar nowym termometrem. Ponowne stwierdzenie temperatury powyżej 37°C skutkuje nie przyjęciem dziecka do szkoły, pouczeniem rodzica/opiekuna o konieczności kontaktu z lekarzem. 
Powiadamiania przybycia dzwonkiem i oczekiwania na otwarcie placówki.
Zachowania odległości między osobami przyprowadzającymi dzieci.
Przyprowadzania i odbierania tylko przez jedną  osobę.
Stosowania obowiązku zasłonięcia ust i nosa maseczką
Dezynfekcji rąk przed wejściem oraz używania rękawiczek na terenie szkoły (rękawiczki zapewnione we własnym zakresie). 
Przestrzegania ilości w szatni tylko dwóch osób dorosłych, nie licząc nauczyciela lub woźnej .
Unikania przemieszczania się po szkole.
Stosowania się do zakazu przynoszenia zabawek.







Procedura związana z przebywaniem dzieci w  klasach

Do zadań nadrzędnych nauczycieli i pracowników administracyjno –obsługowych  należy zapoznanie się i przestrzeganie wewnętrznych procedur postępowania na terenie szkoły dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia dzieci oraz osób dorosłych.
Wprowadza się:
	Unikanie kontaktu pracowników administracyjno-obsługowych z nauczycielami dzieci poszczególnych oddziałów, klas.

Ograniczoną ilość dzieci w klasie.
Organizowanie zabaw unikając  większych skupisk dzieci
	Unikanie rotacji nauczycieli  w klasach.

Zachowywanie bezpiecznej odległości między nauczycielami. 
	Obowiązkowe noszenie   środków ochrony osobistej 
Częste wietrzenie  pomieszczeń, tam gdzie przebywają dzieci co najmniej raz na godzinę.
Wyeliminowanie zabawek i pomocy dydaktycznych oraz innych rzeczy  których nie można skutecznie dezynfekować(np. pluszowe zabawki, dywany).
Każdorazowa dezynfekcja przyborów sportowych, zabawek,  które zostały wykorzystane do zabawy(piłki, skakanki, itp.).
Bieżącą dezynfekcję rąk przez nauczycieli.
Szczególną dbałość o higienę dzieci, zwracanie uwagi na częste i regularne mycie rąk przez dzieci, stosowanie pomocy podczas mycia (zabrania się dezynfekcji rąk dzieci)
Przypominanie dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety.
Utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci, codziennie po wyjściu dzieci z sali (dywany odkurzane, dezynfekowane specjalnym preparatem do dezynfekcji  dywanów).
	Utrzymywanie w należytej czystości krzeseł, stołów, mebli itp., myte codziennie,
 w razie konieczności wielokrotnie według potrzeb i na bieżąco dezynfekowane.
Zachowywanie bezpiecznej odległości w klasie podczas spożywania drugiego śniadania.
	Dzieci jedzą II śniadanie.
	Zachowanie bezpiecznej odległości miedzy stołami.
Bieżącą kontrolę stanu zdrowia dziecka ( w razie potrzeby dokonywany pomiar temperatury, gdy stan dziecka się pogorszy przekazanie informacji rodzicom/opiekunom oraz dyrektorowi)
	Ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.


Procedura związana z wydawaniem posiłków
Do zadań nadrzędnych osoby wydającej obiad 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 (pomiar temperatury).

Przebywanie w stołówce wyłącznie osoby upoważnionej.
Zachowywanie w miarę możliwości bezpiecznej odległości w czasie wydawania obiadu, zalecane jest stosowanie przyłbic lub maseczek na twarzy.
Ograniczenie do niezbędnego minimum przemieszczania się po szkole (stosowanie masek lub przyłbic).
Stosowanie rękawiczek jednorazowych w trakcie wykonywania pracy. 
Dokonywanie dezynfekcji rąk przed podjęciem  pracy i po jej zakończeniu.
	Stałe utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowiska pracy 
	Stosowanie środków dezynfekcyjnych wyłącznie preparatami przeznaczonymi do kuchni ze zwróceniem szczególnej uwagi na zalecenia dotyczącą dezynfekcji zgodnie z kartą charakterystyki i zaleceniami producenta.

Procedura związana z  funkcjonowaniem stołówki

Utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji miejsc używanych do spożywania posiłków.
Ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Wietrzenie pomieszczenia przed każdym posiłkiem.
Przestrzeganie zasady mycia rąk dzieci przed jedzeniem.
Ustawienie stolików w bezpiecznej odległości. 
Stosowanie środków ochronnych przez nauczycieli i innych pracowników (dezynfekcja rąk i jednorazowe rękawiczki) .
	Przebywanie w  stołówce tylko osoby nadzorującej.
Mycie stołówki po każdym posiłku, dezynfekcja stołów oraz krzesełek.





Zasady  przebywanie na boisku szkolnym i terenach zielonych przynależnych do szkoły


	Korzystanie tylko z boiska szkolnego i z otwartej przestrzeni należącej do szkoły.

Dzieci mogą przebywać na boisku szkolnym i terenach zielonych przynależnych do szkoły tylko pod opieką nauczyciela.
Stosowanie środków ochronnych przez nauczycieli (dezynfekcja rąk i jednorazowe rękawiczki).
Przed każdym wyjściem na boisko zobowiązany jest sprawdzić stan urządzeń sportowych oraz przestrzeni boiska szkolnego. 
	Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń sportowych oraz zniszczenia zieleni należy zgłaszać Dyrektorowi Szkoły.
	Na   boisko szkolne i tereny zielone przynależne do szkoły może być wynoszony  sprzęt sportowy który po użyciu poddany jest myciu i dezynfekcji.
Sprzęt do zabaw, który nie został zdezynfekowany, należy oznaczyć taśmą i zabezpieczyć przed kolejnym użyciem.
Dbanie o higienę dzieci – mycie rąk po powrocie do sali.
Utrzymanie w czystości  boiska szkolnego i terenów zielonych przynależnych do szkoły  należy do zadań pracownika szkoły (konserwatorzy). 













Przemieszczanie się w szkole, korzystanie z szatni, pomieszczenia socjalnego, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz pomieszczeń administracyjnych.

Pracownicy zobowiązani są do korzystania z środków ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki).
	W pomieszczeniach administracyjnych i szatni ograniczenie ilości do trzech osób.
Stosowanie zasad higieny podczas przerwy śniadaniowej (mycie i dezynfekcja rąk).
	Tylko w niezbędnych sytuacjach kontakt w gabinecie dyrektora, w sekretariacie i w pomieszczeniach administracyjnych (jeden petent, z wyjątkiem  pracowników, których obecność jest niezbędna).
	Stosowanie bezpiecznej odległości między pracownikami lub interesantami.
Unikanie bezzasadnego przemieszczania się po szkole.


Zasady postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia COVID-19

Przygotowanie i wyposażenie gabinetu opieki przedmedycznej przeznaczonego dla osób z objawami chorobowymi.
	Umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów do: organu prowadzącego,  stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
	W sytuacji stwierdzenia objawów chorobowych odizolowanie osoby w odrębnym pomieszczeniu.
Niezwłoczne poinformowanie dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
Niezwłoczne zgłoszenie zdarzenia do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, służb medycznych. 
	Niezwłoczne powiadomienie rodziców/opiekunów dziecka o zaistniałym zdarzeniu.
	Niezwłoczne poinformowanie organu prowadzącego o zaistniałym zdarzeniu.
Dalszy tok postępowania będzie uzgodniony z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 



Podpis dyrektora


   ……………………………………………
Zapoznałam/em się z zaleceniami i  procedurami bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 37 z Oddziałami Sportowymi im. Stanisława Staszica w celu przeciwdziałaniu i zapobieganiu COVID-19 oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania:
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