PROCEDURY ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE
w LUBINIE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
obowiązują od 1 września 2021 r.

AKTUALIZACJA – na podstawie WYTYCZNYCH ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
ZDROWOTNEGO MEiN, MZ i GIS z dnia 04.04.2022 r.

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej.
3. Uczniom oraz pracownikom w dalszym ciągu rekomenduje się szczepienia
ochronne przeciwko COVID-19.
4. W czasie pobytu w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie
rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas
kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz niedzielenie się
zaczętym jedzeniem.
5. W trakcie pobytu w szkole zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem,
szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety.
6. Uczeń nie przynosi ze sobą żadnych zbędnych przedmiotów z domu (poza
podręcznikami, zeszytami, piórnikiem, śniadaniem).

Ograniczenie to nie

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z
niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne
czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.
7. Dzieci młodsze przyprowadzane są przez rodziców/ prawnych opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej i odbierane są za drzwiami
wejściowymi (wejście główne przy gabinecie pielęgniarki) przez pracowników
szkoły.

Opiekunowie

powinni

przestrzegać

zasad

związanych

z

bezpieczeństwem zdrowotnym.
8. Obecność w placówce osób dorosłych (niebędących pracownikami szkoły)
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej jest możliwa wyłącznie w istotnych

sprawach,

z

zachowaniem

zasad

związanych

z

bezpieczeństwem

zdrowotnym, po wcześniejszym ustaleniu spotkania.
9. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły,
zachowały higienę rak, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce.
10. Zaleca się wietrzenie sal lekcyjnych, korytarzy oraz holu co najmniej raz na
godzinę, w czasie zajęć i podczas przerw. Należy zapewnić bezpieczeństwo
uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
11. Uczniowie pod opieką nauczyciela mogą realizować zajęcia na świeżym
powietrzu na terenie szkoły (boisko szkole).
12. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję
bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu
(izolatka) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
13. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
objawów choroby zakaźnej, dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych
czynności. Jeżeli jest taka konieczność, wzywa pomoc medyczną.
14. Uczniowie oraz nauczyciele w dalszym ciągu mogą korzystać na terenie
szkoły z środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).
15. Wszyscy wchodzący na teren szkoły mogą korzystać z dystrybutorów z
płynem dezynfekującym oraz termometrem bezdotykowym.
16. Infrastruktura szkoły, sprzęt, przybory sportowe i materiały wykorzystywane
podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych są regularnie czyszczone (2
razy dziennie – na jednej z długich przerw oraz po zakończeniu zajęć) z
użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących.
17. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w

czystości

sal

zajęć,

pomieszczeń

sanitarnohigienicznych,

ciągów

komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w jadalni, klawiatur, włączników,
są monitorowane.
18. Czas przebywania w bibliotece skraca się na okres niezbędny do
wypożyczenia

zbiorów.

Ogranicza

bibliotecznych dla czytelników.

się swobodny dostęp do regałów

