Regulamin Funkcjonowania
SP nr 10 oraz PP przy SP 10
podczas pandemii COVID-19
od 18.01.2021r.
Sporządzone na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
COVID-19 zostają wprowadzone następujące zasady funkcjonowania.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie 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.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci do punktu przedszkolnego mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły tj. korytarz, zachowując zasady:
a) opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) 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).
4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
aktualnymi przepisami prawa.
4. Dziecko nie powinno wnosić do budynku szkoły zabawek ani innych podobnych przedmiotów.
5. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

6. W przestrzeniach wspólnych (korytarz, szatnia) uczniowie zakrywają usta i nos maseczką lub
przyłbicą.
6. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone
lub dezynfekowane.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub
dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
9. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Uczniowie w miarę możliwości korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostały wprowadzone
dodatkowe zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii tj. wietrzenie nie
rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
12. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów zgodnie z harmonogramem pracy biblioteki
zaplanowanym na rok szkolny 2020/2021.. Książki lub inne materiały zwracane do biblioteki
należy poddać kwarantannie w wyznaczonym miejscu trwającej 2 dni.
13. Gabinet Higieny Szkolnej pracuje zgodnie z harmonogramem na rok 2020/2021. W gabinecie
może przebywać tylko jeden uczeń. W uzasadnionych przypadkach liczba osób
przebywających w gabinecie może zostać zwiększona.
14. Na czas pracy szkoły i przedszkola, drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane.

15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję COVID19, postępuje według procedury opisanej w pkt.5 rozdziału PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA
WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Przy drzwiach głównych (na zewnątrz budynku) znajdują się numery telefonów do, stacji
sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

2. Osoby trzecie w tym rodzice uczniów wchodzący do szkoły są zobowiązani do dezynfekcji dłoni
lub używania rękawiczek ochronnych. Obowiązkowe jest również zakrywanie ust i nosa oraz
nieprzekraczanie obowiązujących stref przebywania.
3. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie przed jedzeniem i po
skorzystaniu z toalety.
4. Prace porządkowe są monitorowane w tym sprawdzana jest czystość: sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy,
klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatur, włączników.
5. Dezynfekcja jest przeprowadzana zgodnie z zaleceniami producenta środka dezynfekującego.
Po dokonaniu dezynfekcji sala jest wietrzona.
6. W toaletach oraz przy dozownikach z płynem do dezynfekcji zostały umieszczone instrukcje
prawidłowego mycia rąk oraz ich dezynfekowania.
7. Wszystkie pomieszczenia, a w szczególności sanitarnohigieniczne są regularnie sprzątane
i dezynfekowane.
8. Spożywanie posiłków odbywa się na stołówce szkolnej w szczególnych przypadkach dopuszcza
się spożywanie posiłków w salach lekcyjnych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
COVID-19
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on poinformować dyrektora szkoły, a następnie
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, oraz zdezynfekowane są
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego tj. Zostaje sporządzona lista osób
przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

5. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka,
duszności, katar):


dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane
pomieszczenie.


Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę
go zastępującą.
 Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem /opiekunem dziecka
i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor
ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację
Epidemiologiczną.
 Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się
telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba
podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
 Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach
chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych
działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

6. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu
wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor
niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Dokument obowiązuje od dnia 18 stycznia 2021 roku. Procedury bezpieczeństwa
obowiązujące w placówce od dnia 5.10.2020 r., tracą ważność z dniem 18 stycznia 2021r.

2. Cała społeczność szkolna jest zobowiązana do ich stosowania i przestrzegania.
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