WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 91 w ŁODZI,
ul. KASPRZAKA 45

I.

CEL WPROWADZENIA PROCEDUR

1. Celem wprowadzenia niniejszych Procedur jest ustalenie zasad postępowania
w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 91 im. LEONIDA TELIGI w Łodzi,
na wypadek wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dotyczącego
choroby COVID-19.
2. Procedury zostały przygotowane w oparciu o wytyczne MZ, MEN oraz wytyczne
epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r.
dla szkół i przedszkoli.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO

1. Każda osoba wchodząca do budynku Szkoły może zostać poddana kontroli
temperatury ciała. Pomiar temperatury prowadzony jest przez pracownika,
który wyposażony jest w środki ochrony osobistej, a w szczególności
w jednorazowe rękawiczki oraz maseczkę, ewentualnie przyłbicę lub inne
środki ochrony zakrywające usta i nos.
2. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37oC)
osoba badana nie jest wpuszczana na teren budynku Szkoły.
3. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa jest w ust. 1 powyżej przed
wejściem do budynku Szkoły każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji
rąk.
4. W razie konieczności wejścia na teren placówki rodzice/opiekunowie
zobowiązani są do bezwzględnego stosowania jednorazowych rękawiczek
ochronnych oraz maseczek, ewentualnie przyłbic. Przebywanie osób trzecich
na terenie placówki powinno być ograniczone do minimum z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności.

III.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły zobowiązani są
do posiadania rękawiczek i masek ochronnych lub przyłbic we własnym
zakresie, a po wejściu na teren placówki zobowiązani są do umycia
i zdezynfekowania rąk.
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2. Przemieszczanie się uczniów po terenie szkoły w inne niż wyznaczone
miejsca na zajęcia z nauczycielem, powinno być ograniczone do minimum.
Każda z osób która przemieszcza się po terenie szkoły, musi obowiązkowo
stosować maseczkę lub przyłbicę zakrywającą nos i usta. Zabrania się
poruszania po terenie szkoły bez ww. środków ochronnych.
3. Po każdych 45 minutach zajęć następuje przerwa techniczna - sala jest
wietrzona i dezynfekowana (blaty, klamki, włączniki).
4. Zaleca się monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych (poręcze, blaty, klamki, klawiatury i włączniki) oraz
wietrzenie pomieszczeń.
5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
środków do dezynfekcji zamieszczonych na opakowaniu, tak aby młodzież
i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących
do dezynfekcji.
6. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony
osobistej – rękawiczki, maseczki/przyłbice, płyn do dezynfekcji rąk.
7. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych powinny znajdować się plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem
dezynfekującym instrukcje użytkowania.
8. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję wyznaczonych toalet.
9. Podczas zajęć z informatyki, każdy uczeń korzystający z klawiatury
komputera, musi obowiązkowo korzystać z jednorazowych rękawiczek
ochronnych, które powinien posiadać we własnym zakresie.
10. Podczas przerwy technicznej w pracowni informatyki, klawiatury
komputerów muszą być obowiązkowo dezynfekowane.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
PRACOWNIKAPLACÓWKI COVID -19

1. Do pracy mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W przypadku wystąpienia objawów COVID-19 pracownik nie może stawić się
do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić na 999 lub 112 i poinformować,
że może być zakażonyCOVID-19.
3. W przypadku gdy pracownik placówki przejawia niepokojące objawy
choroby w miejscu pracy należy odsunąć go od wykonywanych obowiązków,
wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci oraz odizolować go
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5.

6.

7.

8.
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w gabinecie pielęgniarki, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych
osób przy równoczesnym powiadomieniu organu prowadzącego oraz stacji
sanitarno-epidemiologicznej w Łodzi.
Zajęcia w tym dniu powinny być zawieszone, a rodzice/opiekunowie dzieci
powinni być poinformowani o zaistniałej sytuacji i wezwani do odbioru
dzieci. Sala jest niezwłocznie wietrzona, myta i dezynfekowana.
W przypadku pojawienia się objawów wśród młodzieży należy osobę
wykazującą objawy choroby odizolować w gabinecie pielęgniarki,
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób przy
równoczesnym powiadomieniu organu prowadzącego oraz stacji sanitarnoepidemiologicznej w Łodzi. Należy również niezwłocznie powiadomić
rodziców/ opiekunów o zaistniałej sytuacji i wezwać do stawienia się
w placówce w celu podjęcia decyzji o dalszej drodze postępowania.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/ uczeń, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty).
Dyrektor placówki sporządza listę osób, z którymi pracownik/uczeń
podejrzany o zakażenie miał kontakt w tym dniu i zabezpiecza ją celem
ewentualnego przekazania stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc
pod uwagę zaistniały przypadek.
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