Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktyczno
– wychowawczych w Szkole Podstawowej im. L. Teligi w Łodzi
obowiązujące na czas epidemii COVID – 19.
I.

CELE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA:

Celem procedur jest określenie organizacji szkoły w związku z zagrożeniem wirusem SARS
– CoV- 2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania
się wirusa poprzez:
 Wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka;
 Usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów;
 Zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły;
 Zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy
podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.
II. ZADANIA:
 Od 1 września br. Uczniowie powracają do nauki stacjonarnej w naszej szkole przy
uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną wprowadzamy procedury
bezpieczeństwa funkcjonowania placówki.
WSKAZANE POWYŻEJ ZADANIA BĘDĄ REALIZOWANE PRZY ZASTOSOWANIU
NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA:

1.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych wskazujących
na infekcję dróg oddechowych, pod warunkiem, że członkowie gospodarstwa
domowego nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.

2.

Uczniowie przychodzą na lekcje nie wcześniej niż 15 minut przed ich rozpoczęciem

dłoni przy wejściu.
3.

Na teren szkoły wchodzą w maseczkach ochronnych, które zobowiązani są
zakładać za każdym razem, kiedy przebywają w tzw. przestrzeni wspólnej
(w szatni, na korytarzach w czasie przerw, w toalecie, w jadalni).

4.

W czasie lekcji noszenie maseczek uczniów nie obowiązuje. Dziecko może w niej
pozostać, jeśli ma takie życzenie.

5.

Uczeń powinien często myć i dezynfekować ręce (co godzinę).
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i zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (1,5 m.) oraz do dezynfekcji
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6.

W trakcie kaszlu/kichania uczeń zobowiązany jest zakrywać usta i nos, kichając
w tzw. zgięcie łokciowe.

7.

Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust.

8.

Poszczególne poziomy edukacyjne wchodzą do placówki różnymi wejściami
(klasy 1-3 od strony tarasu, 4-8 od strony boiska) – przez okres 2 tygodni. Dzieci
rozpoczynające zajęcia lekcją wychowania fizycznego wchodzą na teren placówki
wejściem znajdującym się przy sali gimnastycznej.

9.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
1 rodzica/opiekuna bez objawów chorobowych ze strony dróg oddechowych.
Rodzic/opiekun nie może wejść na teren placówki.

10. Poszczególne oddziały klasowe realizują wszystkie zajęcia (z wyjątkiem zajęć
informatyki i wychowania fizycznego) w 1 przydzielonej zespołowi pracowni.
11. W miarę możliwości przerwy lekcyjne uczniowie spędzają na świeżym powietrzu.
Jeśli aura na to nie pozwala zobowiązani są pozostać na piętrze, na którym mają
lekcje.
12. Przy sprzyjających warunkach pogodowych dzieci realizują zajęcia sportowe
na świeżym powietrzu. (Po lekcji wychowania fizycznego pozostają na holu
na parterze).
13. Nauczyciele umożliwiają uczniom pozostanie w pracowniach także w czasie
przerwy. W takiej sytuacji dzieci opuszczają ją 3 minuty przed dzwonkiem na lekcję
i czekają na kolejnego nauczyciela przed salą.
14. Pracownie są wietrzone po każdej jednostce lekcyjnej i regularnie dezynfekowane.
15. Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych przyborów i podręczników,
których nie mogą pożyczać innym.
16. Zaleca się aby podczas lekcji informatyki uczeń był zaopatrzony we własne
rękawiczki jednorazowe.

18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
19. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie wymaganego dystansu społecznego co najmniej 1,5 metra.
20. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie nie powinni się gromadzić
w większych grupach.
21. Nauczyciele są zobowiązani do noszenia przyłbic w trakcie lekcji i maseczek
w trakcie pełnionych dyżurów.
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17. Dzieci korzystają w szkole tylko z własnych posiłków i napojów.
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22. W przypadku zgłoszenia złego samopoczucia i objawów infekcji przez ucznia
lub zauważenia tego faktu przez nauczyciela, dziecko jest izolowane od grupy
i kierowane do izolatki, gdzie przebywa pod opieką nauczyciela lub pielęgniarki.
Dziecko ma wówczas mierzoną temperaturę. O tym fakcie bezzwłocznie informuje
się Dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia.
23. Rodzice są zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
24. Do pracy w szkole mogą przystąpić jedynie osoby bez objawów chorobowych
wskazujących na infekcję dróg oddechowych i przy założeniu, że domownicy
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
25. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik powinien pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu,
a jeśli sytuacja wskazuje na zarażenie koronawirusem zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować o tym fakcie odpowiednie służby.
26. Nauczyciele z grupy ryzyka (powyżej 60. roku życia i z obniżoną odpornością)
są zwolnieni z obowiązku pełnienia dyżurów w czasie przerw.
27. Uczniowie korzystają z biblioteki/świetlicy szkolnej zgodnie z obowiązującymi
regulaminami biblioteki/świetlicy szkolnej. (załączniki).
28. Szkoła opracowała Aneksy do regulaminów placówki:
 Aneks Regulaminu Dyżurów
 Aneks do WSO
 Aneks do Regulaminu Świetlicy (załączniki).
W przypadku podejrzeń dotyczących stanu zdrowia dziecka lub pracownika szkoły
bezzwłocznie powiadomiona zostaje Dyrekcja oraz Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

42 253 99 00; 42 253 99 52,
42 253 99 53 – Oddział Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży
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Dane kontaktowe do Łódzkiego Sanepidu:
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