Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr1
im. Księdza Prałata Konrada Szwedy
w Łaziskach Górnych
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KSIĘDZA
PRAŁATA KONRADA SZWEDY W ŁAZISKACH GÓRNYCH od dnia 1 września 2020 r., W CZASIE
TRWANIA EPIDEMII

na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1
września 2020r. zwanych dalej „wytycznymi”
I. Zadania administracyjne szkoły
1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres
dyrektor@sp1.laziska.pl oraz sekretariat@sp1.laziska.pl lub telefonicznie na numer 32 2241044 oraz
515787377, a także poprzez e-dziennik lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu
i miejsca załatwienia jej w szkole.
2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej
dyrektor@sp1.laziska.pl, telefonicznie, poprzez e-dziennik lub bezpośrednio po wcześniejszym
ustaleniu terminu spotkania.
3. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej
wymienionych w ust. 1.
II. Postanowienia ogólne dotyczące uczniów, pracowników szkoły i rodziców (wspólna przestrzeń)
1. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie:
a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg
oddechowych,
b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.
c) rodzic, prawny opiekun lub osoba upoważniona bez objawów chorobowych wskazujących na
infekcję górnych dróg oddechowych oraz która lub jej domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Przebywanie w szkole osób trzecich, bez objawów chorobowych jest ograniczone do minimum
w wyznaczonych obszarach z zachowaniem środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk. Osoby trzecie po wcześniejszym uzgodnieniu wchodzą do szkoły
wyłącznie wejściem głównym.
3. Przed wejściem do szkoły znajdują się informacje o obowiązku dezynfekcji rąk, płyny
dezynfekujące i oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego.
4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków
ostrożności: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk w rękawiczkach lub bez, w przypadku przeciwwskazań
zdrowotnych na środki dezynfekcyjne należy przy wejściu założyć jednorazowe rękawiczki lub
bezpośrednio udać się do łazienki i dokładnie umyć dłonie.
5. Uczniowie i pracownicy wchodzą i poruszają się w przestrzeni wspólnej wyłącznie w maseczce lub
przyłbicy. Podczas zajęć w salach po zajęciu miejsc maseczki nie obowiązują.

6. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą z niej:
a) uczniowie wchodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 min. przed lekcjami,
b) uczniowie korzystający z komunikacji miejskiej w przypadku wcześniejszego przyjścia do szkoły
oczekują na zajęcia w świetlicy,
c) wchodzą i wychodzą wyłącznie wyznaczonymi drzwiami szkoły, zgodnie z harmonogramem
i poruszają się zawsze wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi,
d) dla uczniów zostały wyznaczone następujące wejścia:
◦ wejście główne (ucz. z II p. kl. 4a,6a,6b,6f,7c,7e,8a), a następnie klatka schodowa obok
szatni,
◦ obok sali gimnastycznej (ucz. z I p. kl.5a,6c,7b,7d), a następnie klatka schodowa obok
pokoju nauczycielskiego,
◦ wejście od starej części szkoły (uczniowie bez rodzica/opiekuna kl. II, III, IVb),
◦ wejście od strony boiska (wyłącznie dla dzieci kl. I odprowadzanych przez
rodzica/opiekuna tylko bezpośrednio przed lub po lekcjach),
e) szafki ubraniowe zostały rozmieszczone na holach lub w szatni w taki sposób, aby ograniczyć do
minimum gromadzenie się i mieszanie uczniów,
f) w razie potrzeby harmonogram wejść i rozmieszczenia szafek może ulec zmianie.
g) po przebraniu uczniowie oczekują na lekcje w wyznaczonej strefie,
h) bezpośrednio po zajęciach uczniowie, którzy nie korzystają ze świetlicy, przebierają się i opuszczają
szkołę.
7. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany:
a) tylko przez jednego rodzica/prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną,
b) wyłącznie przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg
oddechowych,
c) rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona mogą wchodzić do szkoły z dzieckiem wyłącznie
głównym wejściem (do wydzielonej w szkole przestrzeni wspólnej - strefy rodzica), za wyjątkiem
rodziców uczniów klas I, którzy przyprowadzają i odbierają dzieci bezpośrednio przed lekcjami
i odbierają dzieci po lekcjach bocznym wejściem obok stołówki,
d) w strefie rodzica i w przestrzeni wspólnej, obowiązuje zasada dystansu od kolejnego opiekuna
z dzieckiem oraz pracownika szkoły min. 1,5 metra,
e) w strefie rodzica przy wejściu głównym może przebywać 15 osób dorosłych z dzieckiem, przy
wejściu dla kl. I ( od strony boiska) 4 osoby dorosłe z dzieckiem,
f) rodzice oczekują na przyjęcie dziecka lub odebranie go w odstępach min. 1,5 metrów przed
wejściem do szkoły lub w przedsionku wejścia głównego,
g) rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona przyprowadza lub odbiera dziecko ze świetlicy
wejściem głównym i zobowiązana jest zgłosić ten fakt pracownikowi na dyżurce w celu
telefonicznego poinformowania nauczyciela w świetlicy.
8. Wszelkich środków ochrony osobistej dziecka i rodzica/opiekuna nie wolno zostawiać na terenie
szkoły. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzuca się do zamykanego, opisanego kosza.
9. Szkoła posiada 5 termometrów bezdotykowych, które są każdorazowo dezynfekowane po użyciu
w każdej grupie. Termometry te znajdują się: w dyżurce szkoły, izolatorium, gabinecie pielęgniarki
szkolnej.
10. Rodzice do 2 września br. są zobowiązani do wyrażenia zgody na pomiar temperatury ciała ucznia za
pomocą termometru bezdotykowego jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby.

11. Rodzice do 2 września br. podają wychowawcom aktualne nr telefonów umożliwiające szybki
kontakt. Wychowawcy klas niezwłocznie aktualizują numery kontaktowe rodziców uczniów
w dzienniku elektronicznym Librus oraz przygotowują wykazy z klas, które będą dostępne
w sekretariacie oraz świetlicy.
12. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg
oddechowych, w tym szczególności gorączkę, kaszel, zostanie odizolowany w odrębnym
pomieszczeniu (sala nr 10 z osobnym wejściem), o czym niezwłocznie zostaną powiadomieni
rodzice/opiekunowie w celu niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny
środek transportu).
13. Nauczyciele zobowiązani są do regularnego przypominania uczniom o podstawowych zasadach
higieny. Zwracana jest szczególnie uwaga na unikanie dotykania oczu, nosa, ust, częste mycie rąk
wodą z mydłem, niepodawanie ręki na przywitanie, zasłanianie twarzy podczas kichania czy kaszlu,
łokciem lub chusteczką.
14. Należy regularnie w ciągu dnia myć ręce wodą z mydłem, a uczniowie są zobowiązani do
wielokrotnego mycia rąk, zwłaszcza po przyjściu do szkoły, wyjściu z szatni, przed posiłkiem, po
powrocie z podwórka i po skorzystaniu z toalety.
15. W każdej sali zajęć znajduje się płyn dezynfekujący oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
Uczniowie korzystają z płynu pod nadzorem nauczyciela,
16. Pracownicy szkoły w trakcie wykonywania pracy powinni zachowywać dystans społeczny między
sobą wynoszący 1,5 m.
17. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.
18. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy pielęgniarki szkolnej może się odbywać
wyłącznie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w podanych godzinach, uwzględniając wymagania
określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych MZ i NFZ. Godz. i zasady znajdują się na
tablicy ogłoszeń w głównym wejściu szkoły.

III. Organizacja zajęć w szkole. (Strefa ucznia)
1. Każda klasa została przyporządkowana do jednej konkretnej sali, w której odbywają się wszystkie
zajęcia edukacyjne. Uczniowie mają stałe miejsca przy stolikach. Poszczególne klasy mają na stałe
przydzieloną salę lekcyjną, szatnię, WC, część korytarza szkolnego - strefę spędzania przerwy, aby
ograniczyć przemieszczanie się uczniów na terenie szkoły.
2. Przemieszczanie się uczniów korytarzami szkolnymi np. do WC, na obiad odbywa się w miarę
możliwości, z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 m).
3. Zmianowość klas lub grup obowiązuje wyłącznie w salach komputerowych, sali gimnastycznej,
salach klas I-III (sale klas I-III po każdej klasie będą dezynfekowane).
4. Przed wejściem do sal komputerowych (25, 27) uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą.
6. Uczniowie mogą zostawić podręczniki szafce ubraniowej.

7. Z wyznaczonych sal i gabinetów, w których przebywają uczniowie usunięto przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane
podczas zajęć będą podlegać czyszczeniu i dezynfekcji.
8. Uczeń nie może przynosić ze sobą do szkoły, ani zabierać ze szkoły żadnych niepotrzebnych
przedmiotów, zabawek, gier, itp. (Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełno sprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać
o regularne czyszczenie ( pranie, dezynfekowanie) zabawki, rzeczy.
9. Sale zajęć i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie trwania zajęć.
10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczyciela.
11. Uczniowie klas IV-VIII spędzają wszystkie przerwy w wyznaczonych strefach na piętrze, gdzie znajduje się
ich sala (w celu uniknięcia przemieszania się i mieszania uczniów) lub w miarę możliwości w sali lekcyjnej pod
nadzorem nauczyciela. Dotyczy to również przerw przed zajęciami informatyki lub WF. Przerwę między
lekcjami WF uczniowie klas IV-VIII spędzają pod nadzorem nauczyciela WF-u.
12. W miarę możliwości uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu.
13. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu, tj. na boisku lub w otwartej przestrzeni terenu szkoły przy
sprzyjających warunkach pogodowych.
14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry oraz zabawy kontaktowe.
15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
16. Nie są organizowane wycieczki jedno i kilkudniowe, wyjścia na spektakle, konkursy, place zabaw.
W klasach I-III można organizować wyjścia poza teren szkoły wyłącznie na spacery tematyczne.
Inne zajęcia
1. Zajęcia ppp, pozalekcyjne - grupowe (np. zdw, kk, kółka) odbywać się będą dla uczniów w ramach
danej klasy, w salach lekcyjnych (dla klas IV-VIII) lub w wyznaczonych pomieszczeniach.
2. Zajęcia specjalistyczne, indywidualne odbywają się w wyznaczonych salach oraz w gabinetach
specjalistów. Przybory w sali zabaw używane przez dziecko są myte.
Zajęcia świetlicowe
1. Dla uczniów (szczególnie klas I-III) rodziców pracujących lub będących w trudnej sytuacji rodzinnej,
uczniów oczekujących na zajęcia pozalekcyjne lub nie uczęszczających na religię są realizowane zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.
2. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych na podstawie złożonego wniosku rodziców
oraz po podpisaniu przez rodziców/prawnych opiekunów odpowiednich oświadczeń.
3. Grupy świetlicowe są mieszane. W grupie świetlicowej, w jednej sali, przebywać może jednocześnie,
maksymalnie 25 uczniów.
4. Grupa świetlicowa przebywać będzie w jednej, wyznaczonej i stałej sali (nr1), a w razie potrzeby
w innej sali dydaktycznej (nr 16).
5. W miarę możliwości przy stolikach 2 osobowych siedzą uczniowie z jednej klasy.
6. W świetlicy nie będą organizowane gry i zabawy kontaktowe. Dostępne są wyłącznie gry i zabawki,
które można zdezynfekować lub które mogą odbyć kwarantannę.

7. Korzystanie z gier, zabawek w świetlicy odbywa się wyłącznie za zgodą nauczyciela (grę, zabawkę
podaje wychowawca). Przed i po użyciu gry, zabawki należy umyć lub zdezynfekować ręce.
8. Po użyciu gry należy ją oddać wychowawcy, który odkłada ją w wyznaczone miejsce w celu odbycia
4 dniowej kwarantanny.
9. W świetlicy uczeń korzysta z własnych przyborów.
10. Grupy świetlicowe, mogą korzystać z boiska szkolnego lub podwórka wokół szkoły.
11. W świetlicy znajdują się środki do dezynfekcji rąk, łatwy dostęp odbywa się pod nadzorem
wychowawcy.
12. Nauczyciel w świetlicy organizuje przerwy dla swojej grupy, w czasie adekwatnym do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
Biblioteka
1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla danej klasy
(w celu nie mieszania grup) wg harmonogramu podanego na str. szkoły w zakładce biblioteki.
2. Uczniowie wchodzą do biblioteki w maseczkach po uprzednim zdezynfekowaniu rąk (dozownik
jest w bibliotece).
3. W wyjątkowych sytuacja w przypadku korzystania z biblioteki przez uczniów różnych klas,
w bibliotece może przebywać jednocześnie 4 uczniów, z zachowaniem dystansu 1,5 m między
osobami.
4. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne przechodzą 2-dniową kwarantannę, przed kolejnym
wypożyczeniem.
5. W wyznaczonym miejscu znajduje się pojemnik, do którego uczniowie mogą składać oddawane
książki.
6. Korzystanie z czytelni oraz pracowni multimedialnej odbywa się po uprzednim uzgodnieniu
z bibliotekarzem.
7. Po wyjściu z biblioteki należy umyć lub zdezynfekować ręce.
8. Ponadto w bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka znajduje się
Regulamin biblioteki, z którym każdy zobowiązany jest się zapoznać przed odwiedzeniem biblioteki.
VI. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy drzwiach wejściowych do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja
o sposobie jego użycia i obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
2. Rodzice, opiekunowie oraz wszystkie osoby dorosłe przed wejściem do budynku szkoły są
zobligowane do zakrywania ust i nosa, dezynfekowania rąk lub zakładania rękawiczek oraz nie
przekraczania stref przebywania.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, a uczniowie są zobowiązani do wielokrotnego mycia
rąk, zwłaszcza po przyjściu do szkoły, wyjściu z szatni, przed posiłkiem, po powrocie z podwórka i po
skorzystaniu z toalety.
4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
5. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz płyn do dezynfekcji biurka
i klawiatury.
6. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów i krzeseł w salach i stołówce,
klawiatury, włączników (odnotowywanych systematycznie w Karcie dezynfekcji).
7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
8. Toalety są dezynfekowane kilka razy w ciągu dnia. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń
sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
9. Personel szkoły zobowiązany jest do stosowania ochrony osobistej i zachowania szczególnych
zasad higieny, zwłaszcza rąk. Nauczyciele i pracownicy wyposażeni są w środki ochrony osobistej, np.
rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice.
10. W wyznaczonych miejscach szkoły znajdują się zamykane i opisane kosze na zużyte środki ochrony
własnej.
11. Przy wejściu głównym oraz w każdym ogólnodostępnym pomieszczeniu umieszczono numery
telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznego, oddziału
zakaźnego szpitala oraz służb medycznych.
VII. Gastronomia
1. Dystrybutor z wodą znajduje się obok dyżurki woźnej, w bibliotece oraz w świetlicy. Korzystanie
z wody pitnej może się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Drugie śniadanie uczniowie będą spożywali w swoich salach, zgodnie z harmonogramem. Przed
spożywaniem śniadania uczniowie są zobowiązani umyć ręce.
3. Posiłki wydawane będą w stołówce szkolnej z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 m)
pomiędzy pracownikami kuchni, a uczniem.
4. Przy organizacji żywienia w kuchni i stołówce, obowiązują warunki higieniczne wymagane
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
5. Ponadto przy przygotowywaniu posiłków należy przestrzegać następujących zasad:
a) przed wejściem do kuchni pracownicy są zobligowani do dezynfekcji rąk,
6. podczas pracy na stanowiskach kuchennych należy zachować dystans społeczny 1,5 m,
a) pracownicy muszą stosować środki higieny osobistej – fartuchy (codziennie prane), rękawiczki,
b) jednorazowe dopuszczone do kontaktu z żywnością, w razie konieczności maseczki ochronne,
c) zobowiązuje się pracowników kuchni do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji
stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
d) artykuły spożywcze powinien dostarczać stały i sprawdzony dostawca z zachowaniem higieny
i środków ostrożności w trakcie dowozu i odbioru towaru,
e) naczynia i sztućce używane wielorazowo będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze minimum 60°C lub wyparzane,
f) w pomieszczeniach kuchennych obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób trzecich oraz
innych pracowników szkoły.
7. Uczniowie korzystają z posiłków w stołówce szkolnej z zachowaniem zmianowości grup/klas (poza
posiłkami OP) i spożywają je przy stolikach wyznaczonych dla swojej klasy.
8. Uczniowie schodzą na obiad o wyznaczonej porze w harmonogramu. Zaplanowano następujące
godz. spożycia obiadu:



dla klas I-III 10.45-11.05 oraz 13.00-13.20, (uczniowie będą przyprowadzani i odprowadzani
przez wyznaczoną osobę)



dla klas IV-VIII 11.20-11.35 oraz 12.20-12.35.
9. Przed wejściem na stołówkę uczniowie są zobowiązani umyć ręce lub zdezynfekować (płyn
dezynfekujący na przerwach obiadowych znajduje się przed stołówką). Na stołówkę uczniowie
wchodzą w maseczkach i zdejmują po zajęciu miejsca przy stole( nie kładą maseczki na stole).
10. Na stolikach w stołówce nie ma dodatków, takich jak wazoniki, serwetki, cukier.
11. Poszczególne dania obiadu oraz sztućce są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę
stołówki.
12. W czasie przerw obiadowych nauczyciele pełnią dyżur na stołówce.
13. Po każdej grupie blaty stołów i oparcia krzeseł są czyszczone.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela/pracownika.
1. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie zdrowe 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. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka,
stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia ( np. nieangażowanie w dyżury podczas
przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca
zdalna).
3. W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie do izolacji osób, które mogą wykazywać objawy infekcji
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel – jest to sala nr 10, która znajduje się na
parterze w łączniku szkoły z salą gimnastyczną. Pomieszczenie to zostało wyposażone w środki ochrony
indywidualnej (termometr bezdotykowy, rękawiczki, maseczki, fartuch ochronny, płyn do dezynfekcji,
chusteczki higieniczne) oraz kosz na odpady środków higieny indywidualnej. W pomieszczeniu znajdują
się też krzesła i 2 stoliki, materac. Osoby przebywające w izolatorium zachowują dystans min. 2 m.
4. Pracownicy szkoły 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, ze mogą być zakażeni korona wirusem.
5. 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.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie
należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty).
7. Dla ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS dostępnych
na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym, wprowadza się Rejestr kontroli obecności i kontaktów pracowników oraz Rejestr osób
trzecich przebywających w placówce oraz potwierdzenie obecności w e-dzienniku.
8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powiadamia
się Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach tel. 512 370 717, 517 497 829
i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

9. Numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych umieszcza się
przy wejściu do szkoły, w każdym ogólnodostępnym pomieszczeniu.
10. Szczegółowe zasady postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na
COVID-19 określa odrębna Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID -19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w
Łaziskach Górnych.
VII. Dodatkowe zalecenia w przypadku ogłoszenia, że placówka znajduje się w strefie żółtej lub
czerwonej
1. Poszczególne klasy przychodzą na zajęcia wg opracowanego harmonogramu.
2. Wszystkie lekcje prowadzone przez różnych nauczycieli odbywają się w stałej sali, do której
została przyporządkowana klasa.
3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na powietrzu, tj. na boisku lub w otwartej przestrzeni
należącej do terenu szkoły.
4. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby rodzice mogą pozostawić ucznia w
domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i z zachowaniem kontaktu ze
szkołą.
5. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać dzieci rodziców pracujących ( pierwszeństwo przyjęcia do
świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników
handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej).
6. Wszystkim pracownikom przy wejściu do szkoły należy zmierzyć temperaturę za pomocą
termometru bezdotykowego. W przypadku gdy jest ona równa lub przekracza 38 °C pracownik nie
podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy
obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:
-jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38 °C lub wyżej- należy powiadomić rodziców
ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania
z teleporady medycznej.
Postanowienia końcowe
1. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultacje lub uzyskać poradę.
2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-iograniczenia, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. Zastrzega się zmianę zasad zawartych w procedurze w razie konieczności dostosowania do potrzeb
szkoły lub w razie zmian wytycznych MEN, MZ i GIS.

