WEWNĘTRZNE PROCEDURY
KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZYCH
W CZASIE EPIDEMII COVID - 19
W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W SIENNEJ

Sienna , 9 listopada 2020 r.

Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
4. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych- działalność opiekuńcza dla uczniów klas

I-III szkoły podstawowej.

I.

CEL WPROWADZENIA PROCEDUR

1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
wywołującym chorobę COVID-19.
2. Procedury zostały przygotowane w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół

–

działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
II.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do
klas I–III szkoły podstawowej.
2. Organizacja pracy szkoły w ramach działalności opiekuńczej uwzględnia Wytyczne MEN,
MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół w zakresie:
1) organizacja zajęć w szkole;
2) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni;
3) gastronomii;
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4) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników;
5) zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy czerwonej.
3. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych
od rodziców. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4
m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu
prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby
uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
5. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
6. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. Minimalna
przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów
i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni,
innych

pomieszczeń

zbiorowego

żywienia,

pomocniczych

(ciągów

komunikacji

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych, - np.
łazienek, ustępów). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz
innych sprzętów, które się w niej znajdują.
7. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze
itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
8. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1
ławka szkolna).
9. Drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają osoby w szkole
powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).
10.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
11.

W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów [Jednak nie więcej niż

liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).]. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz
podłoga są umyte lub zdezynfekowane.
3|S t r o n a

12.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby

także w czasie zajęć.
13.

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela.
14.

Ogranicza się organizowanie wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni

z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu społecznego.
Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).
15.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
16.

Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z

użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie będzie

takiej możliwości zostanie

zabezpieczony przed używaniem.
17.

Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi

dystans.
18.

Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

19.

Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze

sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki,
różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
20.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

21.

Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

22.

Do szatni uczniowie wchodzą pojedynczo, pozostali uczniowie oczekują na korytarzu,

utrzymując miedzy sobą bezpieczna odległość.
23.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
24.

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
25.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i
ich rodziców wynoszący min. 2 m.
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26.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub

wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2
m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja

rąk).Pracownik

placówki

mierzy

temperaturę

dziecku

termometrem

bezdotykowym (termometr jest dezynfekowany, po użyciu przechowywany w gabinecie
pielęgniarki). Dzieci, u których temperatura ciała jest podwyższona (powyżej 37 0 C) nie są
przyjmowane do szkoły.
27.

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną.
28.

Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

29.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać

ucznia do szkoły.
30.

Ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
31.

Zapewnione są sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.

32.

W przypadku, gdy u dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe nauczyciel, za

zgodą rodzica,

ma prawo zmierzyć temperaturę dziecku, odizolować je w odrębnym

pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki) i niezwłocznie poinformować rodziców o konieczności
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.
III.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI

1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych,
w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej
dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków. Przeprowadzenie prac
porządkowych należy odnotować w rejestrze dezynfekcji na dany dzień.
2. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do
przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek,
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a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły
i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4. W

pomieszczeniach

sanitarnohigienicznych

wywiesza

się

plakaty

z

zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
5. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania
higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety,
przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu
przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać uczniom uwagę na odpowiedni
sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
Przybory sportowe nie powinny być wykorzystywane jednocześnie przez więcej niż jedno
dziecko.
7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane w miarę możliwości po każdych zajęciach.
8. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany. W przypadku braku takiej możliwości sprzęt
należy zabezpieczyć przed używaniem.
9. Sale powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
10. Zużyte chusteczki, maseczki, rękawice, inne środki ochrony osobistej oraz materiały
wykorzystywane do czyszczenia i dezynfekcji powinny być wyrzucane są do pojemnika lub
worka na odpady mieszane.
11. Dyrektor lub wyznaczona osoba dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
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poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.
12. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
IV.

GASTRONOMIA

1. Wyłączone są źródełka i fontanny wody pitnej.
2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia
przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo
wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w
miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące
do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę pracownicy zwracają na utrzymanie
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonychstołówka, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów
i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z
dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
4. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których realizowane
są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne grupy powinny
w czasie posiłku w stołówce nie mieć ze sobą kontaktu i nie siedzieć przy tych samych
stolikach. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa
(świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.
Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.
V.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
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2. Nie należy angażować pracowników i personelu powyżej 60roku życia lub istotnymi
problemami zdrowotnymi.
3. Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie - gabinet pielęgniarki, które będzie
wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do
pracy,

powinni

pozostać

w

domu

i

skontaktować

się

telefonicznie

ze

stacją

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania Si stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999lub112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. Zakażony

pracownik

informuje

telefonicznie

lub

elektronicznie

dyrektora

lub

wicedyrektora szkoły o zarażeniu koronawirusem, gdyż niepoinformowanie może
doprowadzić do narażenia na zakażenie innych osób, które miały z nim kontakt. Dyrektor
szkoły o tym fakcie informuje organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i
stację sanitarno-epidemiologiczną.
6. Wprzypadkuwystąpieniaupracownikabędącegonastanowiskupracyniepokojącychobjawóws
ugerującychzakażeniekoronawirusemnależyniezwłocznieodsunąćgoodpracy.Należy
wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
7. Dyrektor ustala listę pracowników, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną koronawirusem i
będą poddani kwarantannie. Weryfikacja do kwarantanny opiera się na ustaleniu, kto z osobą
chorą miał: bezpośrednią rozmowę twarzą w twarz, pozostawał w kontakcie mniejszym niż 2
m przez ponad 15 min., grupa najbliższych współpracowników.
8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym decydują o zawieszeniu
działania placówki, dezynfekcji pomieszczeń i zamknięcie ich na 24 godziny od zakończenia
dezynfekcji. Po 24 godzinach do pracy dopuszczeni są pracownicy, którzy nie mieli kontaktu z
osobą zarażoną koronawirusem i nie objęci są kwarantanną.

Telefony kontaktowe
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu: + 48 222 500 115
Telefon ratunkowy: 999 lub 112
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