Procedury obowiązujące w szkołach Fundacji EKOS
w związku z epidemią SARS-CoV-2
opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS oraz zaleceń WHO, aktualnych na
15.10.2020 r. Procedury będą zmieniane stosownie do rozwoju epidemii i zmian wytycznych.
I. Wchodzenie do budynku
1.

Rodziców oraz interesantów prosimy o niewchodzenie do budynku, jeżeli nie jest to konieczne i
sprawa może być załatwiona telefonicznie lub mailowo.

2.

Do budynku mogą wejść tylko osoby zdrowe, w maseczce.

3.

Rodzice i osoby spoza szkoły proszeni są o wchodzenie wejściem opisanym SEKRETARIAT
i kierowanie się bezpośrednio do sekretariatu. Prosimy o niekorzystanie z toalet.

4.

Po wejściu do budynku należy umyć ręce środkiem dezynfekującym. Przy drzwiach znajduje się
dozownik oraz instrukcja.

5.

Osoby spoza szkoły korzystające z sali gimnastycznej po zajęciach szkolnych:
- po wejściu do sekretariatu wpisują się na imienną listę (dziecko wpisuje rodzic lub opiekun)
- oczekują na zebranie się grupy we wskazanym pomieszczeniu przy wejściu,
- dzieci i młodzież udają się na zajęcia wyłącznie z prowadzącym zajęcia i pod jego nadzorem
- z toalet korzystają wyłącznie w sali gimnastycznej i poruszają się tylko w obrębie sali,
- opuszczają budynek wyjściem przy sali gimnastycznej,
- dzieci udają się po zajęciach wraz z prowadzącym do pomieszczenia przy sekretariacie, skąd
odbierają ich rodzice lub opiekunowie.

II. Uczniowie
1.

Do szkoły może przychodzić tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2.

Uczniowie są zobowiązani zdezynfekować ręce każdorazowo przy wejściu do szkoły oraz przy
wejściu do sali gimnastycznej. Obowiązuje zasada częstego mycia rąk, unikania dotykania oczu,
nosa i ust oraz ochrony innych osób podczas ewentualnego kichania lub kaszlu.

3.

Uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczki zarówno w budynku, jak podczas przerw
spędzanych na terenie szkolnym. Nie jest obowiązkowe noszenie maseczki jedynie: w salach
lekcyjnych, w sali gimnastycznej podczas lekcji wychowania fizycznego oraz podczas
spożywania posiłków.

4.

Uczeń powinien korzystać wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na jego stoliku szkolnym, w jego plecaku lub szafce. Nie wolno:
- zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
- pozostawiać swoich rzeczy poza przydzieloną szafką (wszystkie przedmioty z korytarzy będą
usuwane).

5.

Wszystkie dłuższe przerwy śródlekcyjne należy spędzać na świeżym powietrzu.

6.

Spożywanie obiadów odbywa się tylko w wyznaczonym miejscu, mogą w nim przebywać jedynie
osoby aktualnie jedzące obiad. Pozostałe posiłki należy spożywać podczas przerwy w sali
lekcyjnej albo na świeżym powietrzu.

7.

W pomieszczeniach toalet wolno przebywać tylko tym osobom, które aktualnie korzystają z WC
lub umywalek.

8.

Dyżury szkolne uczniowie wykonują w maseczce i rękawiczkach, a po zakończeniu swoich
czynności myją ręce.

9.

Zasady bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej i biblioteki szkolnej określają osobne
regulaminy, z którymi uczeń ma obowiązek się zapoznać.

III. Rodzice
1.

Dziecko z objawami kaszlu, kataru lub podwyższonej temperatury nie może przyjść do szkoły.

2.

Jeżeli dziecko źle się poczuje w szkole, Rodzice zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni, a
jeżeli objawy sugerować będą infekcję dróg oddechowych, zobowiązani będą do odebrania
dziecka ze szkoły.

3.

Jeżeli ktokolwiek z domowników ucznia decyduje się na wykonanie testu, podejrzewając u siebie
zakażenie koronawirusem, dziecko nie może przychodzić do szkoły do uzyskania wyniku.

4.

Rodzic ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia dyrektora szkoły o objęciu dziecka lub
kogoś z domowników kwarantanną albo izolacją.

IV. Nauczyciele i inni pracownicy
1.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2.

Obowiązuje zasada częstego wietrzenia sali, co najmniej raz w ciągu lekcji i na każdej przerwie,
jednak bez otwierania na oścież dużych skrzydeł okien, aby nie stwarzać zagrożenia wypadkiem.

3.

Nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw mają obowiązek dopilnować, aby w toaletach nie
przebywało więcej uczniów niż na to pozwala liczba urządzeń sanitarnych oraz by uczniowie
wychodzili z budynku na świeże powietrze i przestrzegali reguły dezynfekowania rąk po
powrocie, a jeżeli pozostają w sali, aby zachowywali się w niej bezpiecznie.

4.

Podczas dużej przerwy należy dopilnować, by uczniowie spożywali obiad tylko w miejscu do
tego przeznaczonym zgodnie z zachowaniem higieny i kultury jedzenia. Nauczyciel ma
obowiązek dopilnować, by przebywali tam tylko uczniowie je spożywający.

V. Sprzątanie szkoły
1.

Powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki, urządzenia sanitarne w toaletach – będą
systematycznie dezynfekowane w ciągu dnia.

2.

Powierzchnie klawiatur komputerowych i myszek będą dezynfekowane po każdym dniu.

3.

Blaty stołów i biurek, podłoga w sali gimnastycznej oraz stałe elementy wyposażenia sali
gimnastycznej będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu.

4.

Przybory do ćwiczeń podczas lekcji wychowania fizycznego (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą
dezynfekowane każdorazowo po użyciu.

5.

Blaty stołów wykorzystywanych do spożywania posiłków będą dezynfekowane po każdym
użyciu.

6.

Jeżeli uczeń lub pracownik będzie poddany izolacji w odrębnym pomieszczeniu z powodu
objawów infekcji, to obszar, w którym poruszał się i przebywał w danym dniu będzie
niezwłocznie poddany dodatkowemu sprzątaniu, według zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły
1.

Jeżeli uczeń źle się poczuje, ma obowiązek zgłosić to nauczycielowi lub innemu pracownikowi
szkoły. Jeżeli objawy wskazywać będą na infekcję dróg oddechowych (np. gorączka, kaszel),
uczeń zostanie skierowany do sekretariatu, gdzie za pomocą termometru bezdotykowego zostanie
mu zmierzona temperatura, a pracownik szkoły powiadomi bezzwłocznie jego rodziców o
konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Uczeń jest zobowiązany wówczas poddać się
odizolowaniu w odrębnym pomieszczeniu, jeżeli zostanie podjęty taki środek ostrożności. W
pomieszczeniu tym jego i osobę, która będzie go nadzorować obowiązuje zachowanie min. 2 m
dystansu.

2.

W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych w trakcie pracy pracownik ma
obowiązek zgłosić to dyrektorowi szkoły, poddać się izolacji w przygotowanym pomieszczeniu i
uzyskać teleporadę medyczną.

3.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będą przestrzegane
zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
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