Wewnętrzny regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Połomi
w czasie epidemii
I. Organizacja zajęć oraz pobytu uczniów w szkole
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie pracownicy i uczniowie bez objawów

chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji

rąk.
4. W przestrzeniach wspólnych szkoły, tzn. na korytarzach, klatkach schodowych, w

szatniach, toaletach, pokoju nauczycielskim obowiązują maseczki zasłaniające usta
i nos. Z obowiązku tego wyłączeni są uczniowie klas pierwszych.
5. Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując ogólne

zasady dystansu społecznego.
6. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie, nie wcześniej niż 10 minut przed

rozpoczęciem lekcji. Po zajęciach niezwłocznie opuszczają szkołę.
7. W szatni uczniowie przebierają się sprawnie i natychmiast udają się pod wyznaczoną

klasę.
8. Do szatni z uczniami mogą zejść jedynie rodzice uczniów klas pierwszych.
9. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób trzecich.

Wszystkie te osoby są zobowiązane do zasłaniania nosa i ust.
10. Jeżeli u ucznia wystąpią objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych

będzie on odizolowany w izolatorium (pomieszczenia nauczyciela przy sali
gimnastycznej), przy zapewnieniu min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice
zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania dziecka z placówki
(rekomendowany własny środek transportu).
11. Rodziców zobowiązuje się do odbierania telefonów ze szkoły. Gdy rodzic nie może

odebrać telefonu w danej chwili, powinien możliwie szybko oddzwonić.
12. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Temperatura będzie zmierzona dziecku po

uzyskaniu zgody rodzica.
13. Wprowadza się zasadę unikania większych zbiorowisk uczniów.
14. Uczniowie z różnych klas nie powinni się stykać ze sobą.
15. W planie lekcyjnym uwzględniono różne godziny rozpoczynania i kończenia zajęć

przez poszczególne klasy.
16. Dana klasa będzie miała wszystkie lekcje w jednej sali lekcyjnej. Wyjątek stanowią

klasa VI a oraz VIII, które raz w ciągu dnia zmienią salę lekcyjną.

17. Przerwy uczniowie będą spędzać bezpośrednio przy sali lekcyjnej, w której mają

zajęcia. Wyjątek stanowią uczniowie uczący się w salach D35 i D38. Uczniowie ci na
przerwę będą udawać się na amfiteatr, gdzie zajmą wyznaczone miejsca.
18. W amfiteatrze oraz bezpośrednio przy salach lekcyjnych nauczyciele będą pełnić

dyżury. Wyznacza się 5 stref do dyżurowania.
19. Przerwę przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie spędzają w wyznaczonej

strefie. Po dzwonku udają się pod salę gimnastyczną.
20. W przypadku sprzyjającej pogody lekcje wychowania fizycznego będą odbywać się

na świeżym powietrzu.
21. Na lekcjach wychowania fizycznego należy ograniczyć gry i ćwiczenia kontaktowe.
22. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
23. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, które zostały wykorzystane w czasie zajęć

należy umyć lub zdezynfekować.
24. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników.
25. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
26. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem

po każdym dniu zajęć.
27. Sale oraz części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę,

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
28. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.
29. Pierwszeństwo w zapisach do świetlicy mają uczniowie obojga rodziców pracujących

oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci.
30. W świetlicy umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk.
31. Świetlicę należy regularnie wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie

przebywania dzieci w świetlicy).
32. Do świetlicy uczęszczają wyłącznie dzieci zapisane.
33. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają

do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
34. Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów w godzinach jej pracy.
35. Uczniowie podchodzą pojedynczo do wyznaczonego miejsca (wejście do biblioteki

szkolnej), gdzie są obsługiwani przez nauczyciela bibliotekarza.
36. Uczniowie klas IV – VIII zamawiają książki zdalnie przez program E-biblio.
37. W celu uniknięcia grupowania się osób, książki będą zwracane i wypożyczane przez

uczniów w ustalonym przez nauczyciela bibliotekarza terminie.

38. Uczniowie nie mogą samodzielnie wybierać książek z półek.
39. Uczeń okazuje zwracane książki bibliotekarzowi a następnie, umieszcza je we

wskazanym przez bibliotekarza miejscu (pojemniku, pudełku).
40. Ustala

się okres 2 dni kwarantanny
przechowywanych w bibliotece.

dla

książek

i

innych

materiałów

41. Na stołówce szkolnej uczniowie po posiłek podchodzą pojedynczo i w zaznaczonych

na podłodze odstępach.
42. Przy danym stoliku siedzą uczniowie z jednej klasy.

II.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły obowiązkowo

dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz
nie przekraczają obowiązujących stref przebywania. Wszyscy pracownicy szkoły
mają obowiązek zwrócić uwagę osobom, które nie stosują się do w/w nakazu.
3. Wszyscy pracownicy oraz uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem.

Nauczyciele dyżurujący pilnują, aby uczniowie umyli ręce po przyjściu do szkoły,
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Wprowadza się monitoring dezynfekcji sal, w których w danym dniu uczą się na

zmianę dwie klasy. Dotyczy pomieszczeń: B4, B10, B11, B14, B15. Dezynfekcja
dotyczy blatów ławek, biurka, krzeseł, klamek, włączników.
5. Wprowadza się monitoring dezynfekcji blatów i krzeseł w stołówce szkolnej po

każdej grupie korzystającej z żywienia.
6. 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.
7. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych znajdują się plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
8. Urządzenia sanitarno-higieniczne są sprzątane na bieżąco, czyszczone z użyciem

detergentu lub dezynfekowane.
9. Przy wejściu do szkoły znajduje się opisany pojemnik na zużyte rękawiczki

i jednorazowe maseczki.

10. Po zakończonych zajęciach pomieszczenia zostają gruntownie czyszczone z użyciem

detergentów.

III.

Organizacja żywienia

1. Uczniowie klas I- VIII oraz grupy przedszkolne V i VI będą korzystać ze stołówki

szkolnej wg ustalonego harmonogramu.
2. Dzieci zajmują wskazane miejsca. Przy stolikach spożywają posiłki uczniowie z danej

klasy lub grupy.
3. Po każdej grupie korzystającej ze stołówki blaty stołów i poręcze krzeseł będą

czyszczone z użyciem detergentu lub zdezynfekowane.
4. Przy organizacji żywienia w szkole (kuchnia, jadalnia) obok warunków higienicznych

wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego, dodatkowo wyznacza się stanowiska pracy personelu kuchennego
w odległości 1,5 m.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu i je wyparzać.
6. W stołówce wszystkie dania i produkty są podawane przez obsługę stołówki.
7. Dzieci nie mogą się obsługiwać same. Sztućce podaje osoba wydająca posiłek.

IV.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole przychodzą osoby bez objawów chorobowych sugerujących

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Wyznacza się pomieszczenie nauczyciela wuefisty, w którym będzie można

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
3. Pracownicy szkoły są 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.
4. W

przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną).

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,

bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

