Załącznik

Do Zarządzenia nr 8/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Niedźwiedziu z dnia 25.05.2020. 2020
r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII
obowiązująca w Szkole Podstawowej im. Wł. Orkana w Niedźwiedziu
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podstawa prawna:
— 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. z 2020 poz, 493 ze zm.),
— wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom
na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19
Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu
szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z uczniami w szkole od
momentu przybycia uczniów do szkoły do chwili rozejścia się uczniów do domów po
lekcjach
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice,
personel obsługi szkoły
Rodzice (prawni opiekunowie)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania
obowiązujących w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii
koronawirusa COVID-19.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka
zdrowego — bez objawów chorobowych.
Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed
posłaniem do szkoły.
Rodzice (prawni opiekunowie) zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną ust i
nosa (np. maseczką) w drodze do szkoły.
Rodzice (prawni opiekunowie), nie posytają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa
ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Rodzice nie mogą wchodzić z dzieckiem na teren szkoły.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regulamego przypominania dziecku o podstawowych
zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z
mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
8. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania
czy kasłania.
9. Rodzice muszą udostępnić numer telefonu w celu szybkiej komunikacji.
ł0. Rodzice wyrażają zgodę na mierzenie temperatury swojego dziecka, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w
przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły.
11. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych w okresie pandemii
koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
7.

Nauczyciele
Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
dzieciom oraz uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii
koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci oraz uczniów.
3. Nauczyciele zobowiązani są do mierzenia sobie temperatury dwa razy dziennie.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania między sobą i pracoivnikiem obsługi dystansu minimalnie
1,5 m.

1.

Nauczyciel dba, by personel pomocniczy (woźni) i kuchenny nie miał kontaktu z uczniami i
nauczycielami.
6 Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku z pandemią
koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.
7. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było przedmiotów i
sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowyeh zabawek).
8. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki
zdezynfekowano.
9. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej po każdej lekcji.
10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie
rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regulamego mycia rąk przez uczniów,
szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W
tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.
12. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w małych grupach w
ustalonych, stałych porach.
5.

