PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JĘDRZEJA
ŚNIADECKIEGO W ŻAROWIE W ZWIAZKU Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.
Obowiązują od 1.09.2020r.
Opracowane na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół od 1
września 2020 r. oraz rozporządzenia MEN z dn.12.08.2020 r. 2020r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U.2020.1386).

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła):
1.
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych- objawy, które mogą sugerować
chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan
podgorączkowy lub gorączkę oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji o czym
rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować szkołę natychmiast po
uzyskaniu takiej informacji/decyzji Inspektora Sanitarnego,. Przy czym za
prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura
ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np.
związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan
podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę
ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C
oraz wyższą. Przed wyjściem do szkoły rodzice lub uczeń pełnoletni zmierzy
sobie gorączkę. I w tym przypadku gdy temperatura będzie wskazywała na
chorobę nie wolno przyjść do szkoły.
2.
Natomiast zawsze w sytuacji, gdy dziecko będąc w szkole przejawia
objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i
natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły.
Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem
epidemii.
3.
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.
4.
Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o
obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka
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dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się
skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk – bezdotykowy podajnik środka.
5.
W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz
do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych mogą wejść
do szkoły) i mogą poruszać się w wyznaczonych obszarach. W szkole przy
drzwiach wejściowych jest dzwonek-domofon, którym posługują się petenci
chcący wejść do szkoły. Na drzwiach szkoły zamieszczona jest stosowna
informacja dla osób z zewnątrz , a dotycząca konieczności wejścia w masce oraz
dezynfekcji rąk. Na portierni znajduje się skoroszyt w którym wpisuje się dane
osób wchodzących i wychodzących ze szkoły z oznaczeniem: ich adresów
zamieszkania jak też czasu pobytu w szkole w określonym miejscu. Powyższe
dane podlegają przetwarzaniu tylko w przypadku stwierdzenia zakażenia
COVID-19 na terenie szkoły. Codziennie dane ze skoroszytu przekazywane są
głównej księgowej, która przechowuje je w szafie pancernej w skoroszycie z
napisem „Dane osób odwiedzających szkołę w okresie pandemii COVID-19”.
KARTKA DO SKOROSZYTU. RODO. W.CH.
6.
Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami
ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na
odległość poprzez np. e-dziennik, e-mail oraz telefony do obojga
rodziców/opiekunów. Oboje Rodzice są zobowiązani do udostępnienia
szkole/wychowawcy/dyrektorowi numerów swoich telefonów i muszą je
odebrać gdy dzwoni ktoś ze szkoły, lub szybko oddzwonić.
7.
Szkoła posiada termometr bezdotykowy i dezynfekuje go po użyciu w
danej grupie. Uczniom mierzy się temperaturę w przypadku podejrzenia
zachorowania. Odpowiedzialna za to zadanie jest pielęgniarka szkolna lub/i
sekretarz szkoły lub/i pracownik obsługi wytypowany do tej czynności danego
dnia. Dyrektor musi uzyskać zgodę na pomiar temperatury od ucznia
pełnoletniego lub od rodzica/opiekuna dziecka niepełnoletniego.
8.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu – izolatce, która jest
pomieszczeniem profilaktyki zdrowotnej(oprócz śród)
lub w
innym
wyznaczonym miejscu- sala nr 2- w przypadku wystąpienia u wielu uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły objawów jak wyżej, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).
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9.
W szkole przyjmuje się taką organizację pracy i jej koordynację, która
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie
szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych( w niektórych salach i na niektórych
zajęciach każdy uczeń siedzi w osobnej ławce) i ograniczy gromadzenie się
uczniów na terenie szkoły .W tym celu niektóre lekcje w planie zajęć zostają
zblokowane i uczniowie mogą wychodzić na przerwę po odbytym bloku np. 2
godzin łącznie, co uniemożliwi kontaktowanie się podczas przerw większej
liczby uczniów. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczki muszą być stosowane w przypadku niemożności zachowania
dystansu tj. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych - korytarz,
toalety. Uczeń może nosić maseczkę również podczas lekcji z zachowaniem
higieny tj. po pewnym czasie zmienić ja na świeżą. Maski/przyłbice dla uczniów
zapewniają rodzice. Uczniowie przerwy spędzają na dworze, chyba że pogoda
jest nie sprzyjająca.
10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu np.
łokciem lub chusteczka higieniczną oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. 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.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia oraz w jego plecaku/torbie. Uczniowie
nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. Kreda używana przy tablicy lub mazak są używane przez
ucznia/nauczyciela po uprzednim zdezynfekowaniu rąk – płyn do dezynfekcji
znajduje się w każdej sali.
14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny
zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w
miarę możliwości po każdych zajęciach.
15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
16. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i
sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i
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gry kontaktowe. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim
na powietrzu gdy pogoda jest sprzyjająca.
18. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu
uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia
prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla
zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
19. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w
szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub
dezynfekować.
20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach
należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich przyborów innym.
21. Nauczyciele w przestrzeni wspólnej z innymi pracownikami szkoły oraz
uczniami np. podczas przerw, zobowiązani są do noszenia masek lub przyłbic.
22. W celu bezpiecznego korzystania z szatni, umieszczono środek do
dezynfekcji rąk na stoliku przy wejściu do szatni. Pracownik obsługujący szatnię
jak i uczeń oddający okrycie wierzchnie powinni mieć założone maski/przyłbice
i być w rękawicach ochronnych lub zdezynfekować rece.
23. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej w miarę możliwości
powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. Poruszając się po
terenie szkoły pracownicy muszą mieć założone maski/przyłbice.
24. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zostały dookreślone i są dostępne
na stronie internetowej szkoły podobnie godziny jej pracy. Uwzględnia się
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotece.
25. We współpracy z pielęgniarką środowiska, ustalono i upowszechniono
zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy,
uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1.
Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału
zakaźnego szpitala i służb medycznych.
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2.
Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły
mają obowiązek: dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych,
zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz nie przekraczania
obowiązujących stref przebywania tzn. jeśli osoba udaje się do sekretariatu nie
może chodzić po całej szkole .o czym należy ja poinstruować gdy będzie
wypełniać druk o swoim pobycie w szkole.
3.
Uczniowie są zobowiązani do regularnego mycia rąk wodą z mydłem , a w
szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4.
Dyrektor monitoruje wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarno higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek(po każdej przerwie), i powierzchni płaskich w
tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
5.
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.
6.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Nie wolno korzystać z suszarek
elektrycznych do rąk-są wyłączone z prądu.
7.
Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w
tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8.
Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub
rękawic jednorazowych, zapewnia się miejsca/pojemniki
-specjalnie
oznaczone, do ich wyrzucania.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
1.
Do pracy w szkole 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. Nauczyciel/pracownik szkoły, który uzyskał informację/decyzję
inspektora sanitarnego o kwarantannie/izolacji jest zobowiązany niezwłocznie
powiadomić szkołę o tym fakcie jako przyczynie swojej nieobecności, jak w
przypadku zwolnienie lekarskiego.
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2.
W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej
60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę
do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowane zostaną rozwiązania
minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw
międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę
możliwości praca zdalna).
3.
Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie – gabinet profilaktyki zdrowotnej – izolatka a w
przypadku większej liczby nagłych zachorowań sala nr 2, w którym będzie
można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów
chorobowych.
4.
Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i
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.
5.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on natychmiast
założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób oraz
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną. Powinien również poddać się pomiarowi
temperatury.
6.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
7.
Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i
organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
8.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego *.

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym
czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o
zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
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Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
9.
Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub
uzyskać poradę.
10. Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która
nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
-całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
-trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.
1.
Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2
m odległości.
2.
Dziecko znajduje się pod opieką pracownika wyznaczonego przez
dyrektora szkoły.
3.
Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

jeżeli pomiar wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców
ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły/placówki) i
przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy
37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną
konieczność sposobu odebrania ze szkoły/placówki.
4.
Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu
u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania
dziecka.
5.
Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma
obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
6.
Dyrektor szkoły/placówki informuje organ prowadzący o podejrzeniu
zakażenia ucznia. Wychowawcy informują rodziców o zaistniałej sytuacji.
Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
1.

Definicja KONTAKTU obejmuje:
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każdego pracownika szkoły/placówki/rodzica/opiekuna prawnego ucznia
pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w
odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co
osoba chora.
2.
Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca
się:

pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i
prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome
zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarnoepidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu
umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie
stanu zdrowia,

jeżeli w ciągu 10dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy
(gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie,
telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,
gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły.
1.
Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu
pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły
zmianie, modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
2.
Dyrektor szkoły/placówki o potwierdzeniu zakażenia u
pracownika/ucznia informuje organ prowadzący.
3.
W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły
zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Postanowienia końcowe
Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym
znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez
Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
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