WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie
W WARKUNKACH PANDEMII COVID – 19
Procedury zostały dostosowane do warunków Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Czerwinie i wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Czerwinie dnia 15 stycznia 2021r. z mocą obowiązującą od 18 stycznia 2021r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument określa procedurę bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii
COVID – 19, dotyczącą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie, uczniów oraz rodziców dzieci uczęszczających do
szkoły.

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe
wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID – 19.
2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19
dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym maseczki,
rękawiczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej
dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące na teren szkoły.
5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk przez wywieszenie
plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach
oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
6. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID – 19.
7. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli
szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
8. Dyrektor w widocznym miejscu umieszcza numery telefonów organów:
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- Organ Prowadzący – 29 761 45 93
- Kuratorium Oświaty w Ostrołęce – 29 760 42 91/93
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna–tel. (029) 769 12 95, (029) 769 14
73, (029) 764 35 74
- służby medyczne – tel. alarmowy 999 lub 112
9. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności
podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni
i sprzętów.
10. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.
11. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone w m.in. środki ochrony osobistej i
płyn dezynfekujący) zapewniające minimum 2 metry odległości od innych osób,
w którym można będzie odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
12. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich objawów
chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu
i skontaktować się ze stacja sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
13. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika
niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, natychmiast odsunie
pracownika od pracy i poinformuje właściwą miejscową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Ostrołęce, służby medyczne, organ prowadzący oraz kuratora
oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym
poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji
zgodnie z procedurami.
14. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
15. Przygotowuje procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów
w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej, świetlicy i szatni. Przygotowuje
procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie instruuje
pracowników, jak należy je stosować.
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16. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,
uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach. Zobowiązuje bibliotekarza, aby wyznaczył miejsce
składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
17. W miarę możliwości ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Dba
o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach
z takimi osobami.

ORGANIZACJA ZAJĘC W SZKOLE
1. Wejście do szkoły: wejście główne;
2. Zajęcia edukacyjne prowadzone są zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji.
Nauczyciele sami dostosowują plan dnia oraz przerwy lekcyjne w taki sposób, aby
uczniowie nie kontaktowali się z uczniami z innych klas. Nie obowiązują dzwonki.
3. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
4. Obowiązuje ogólna zasada – każda klasa w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną
do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Klasy: Ib, IIIa, IIIbpoddasze, klasy: Ia, IIa, IIb- I piętro.
5. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.
6. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w przestrzeni wspólnej szkoły są zobowiązani
do zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
7. Szatnia dla uczniów znajduje się na parterze budynku oraz na I piętrze. Z szatni na
parterze korzystają uczniowie klas: Ia, IIa, IIb, a z szatni na I piętrze klasy: Ib, IIIa i IIIb .
8. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
9. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa). Rekomenduje się dowóz własny.
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10. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
11. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
12. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust
do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.
13. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz
do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
14. Szkoła dysponuje termometrem bezdotykowym.
15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności)
uczeń ten zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
od innych osób. Wychowawca niezwłocznie powiadamia

rodziców/opiekunów o

konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
16. 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.
17. Sprzęty sportowe i programowe są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane.
18. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
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Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i
podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
Ze względów bezpieczeństwa zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali zabaw
lub na korytarzu ( I piętro).
21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności

z niepełnosprawnościami.

22. Zajęcia świetlicowe z zachowaniem reżimu sanitarnego odbywają się w salach:
poddasze- sala zabaw, I piętro sala nr 7 i nr 8. Do regulaminu korzystania z zajęć
świetlicowych wprowadza się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie
epidemii. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
23. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
24. Biblioteka funkcjonuje w reżimie sanitarnym zgodnie z planem.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
1. Rodzice/prawni

opiekunowie

zobowiązani

są

do

ścisłego

przestrzegania

obowiązujących w szkole procedur postępowania ustalonych na czas pandemii
COVID – 19.
2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka
zdrowego – bez objawów chorobowych.
3. Rodzice/prawni

opiekunowie

powinni

mierzyć

dziecku

temperaturę

przed

przyprowadzeniem dziecka do szkoły.
4. Rodzice/prawni opiekunowie posyłają dziecko do szkoły bez zbędnych zabawek/
przedmiotów
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5. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są zapewnić dziecku własny posiłek, picie,
maseczkę ochronną.
6. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną
osłoną, np. maseczką, dezynfekcji rąk w przypadku ewentualnej potrzeby wejścia
do szkoły.
7. Rodzice/prawni opiekunowie nie posyłają

do szkoły dziecka, jeżeli

ktoś

z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.
NAUCZYCIELE
1. Nauczyciele i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów/młodzieży w czasie zajęć organizowanych
w szkole.
2. Nauczyciele i opiekunowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedur
ustanowionych na czas pandemii COVID – 19.
3. Nauczyciel przebywa tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą powierzonej jego opiece
(są to grupy przyporządkowane określonym wychowawcom, unika się rotacji
pracowników w poszczególnych grupach, chyba, że z przyczyn losowych będzie to
konieczne, np. zwolnienie chorobowe pracownika).
4. Nauczyciele i pracownicy są zobowiązani do zachowania między sobą dystansu,
minimum 1,5m.
5. Nauczyciel dba, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci nie było
przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować.
6. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt,
pomoce zdezynfekowano.
7. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co
najmniej raz na godzinę i prowadzenia zajęć ruchowych przy otwartych oknach.
8. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia
rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie
z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel i opiekun pomaga dziecku myć
i dezynfekować ręce.
9. Nauczyciel uniemożliwia stykanie się dzieci z jego grupy z dziećmi z innych grup.
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10. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania
i odbierania dzieci przez rodziców oraz procedur postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia przyjętych w szkole.
11. Nauczyciel monitoruje częstotliwość mycia i dezynfekcji blatów, stołów, poręczy
krzeseł przez personel obsługi.
12. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast
izoluje dziecko w specjalnym wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu
wyposażonym w m.in. środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący. Nauczyciel bez
zbędnej zwłoki zgłasza Dyrektorowi szkoły stwierdzenie objawów chorobowych oraz
powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły,
korzystając ze ścieżki komunikacyjnej szkoły.
13. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas zajęć.
14. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad dzieckiem
należy powierzyć je innemu nauczycielowi/pomocy nauczyciela, który przed
wejściem do sali i przed objęciem dziecka opieką, dezynfekuje ręce.

ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA

1. Przy organizacji żywienia w szkole ( pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych
posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi
się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,

wprowadza się zasady szczególnej

ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Korzystanie z posiłków odbywa się
w miejscach do tego przeznaczonych zapewniając prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków odbywa się
w tych samych salach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami wynosi co
najmniej 1,5 m, Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów
stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
2. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego
i higienicznego spożycia posiłku.
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3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
4. Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych, które są
po zużyciu odpowiednio segregowane.
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Przy wejściu na teren szkoły wszyscy są zobligowani do dezynfekcji rąk – środki
dezynfekujące znajdują się w hallu przed wejściem głównym do szkoły.
2. Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie mają zakaz wchodzenia na teren szkoły. Tylko w
uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora lub zastępcy dyrektora osoba
postronna może wejść, po uprzedniej dezynfekcji rąk, z zakrytym nosem i ustami
maseczką ochronną.
3. Dyrektor, zastępca dyrektora lub osoba upoważniona monitorować będą codziennie
prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy,
włączników światła itp.) i powierzchni płaskich.
4. Podczas dezynfekcji ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujące się na
opakowaniach środków dezynfekujących.
5. Personel opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w środki
ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki/przyłbice.
6. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
7. W toaletach wywieszone są plakaty i piktogramy z instrukcjami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji znajdują się instrukcje.
8. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również
po wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych
powierzchni w szkole.
9. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać
środków ochrony osobistej, w tym rękawic, maseczek ochronnych lub przyłbic.
10. Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale i łazienki dla uczniów oraz dla personelu
co najmniej dwa razy dziennie, w czasie, gdy w pomieszczeniu nie przebywają żadne
inne osoby.
11. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie
płaskie oraz dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki co
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najmniej dwa razy dziennie, tj. po przyprowadzeniu/ przyjściu uczniów do szkoły oraz
po ich wyjściu.
12. Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami
w salach, krzesła, klamki itp..
13. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności
podczas korzystania z płynów do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
14. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i sprzętu tak, aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM
1. Dyrektor wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony
osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
2. Do pracy w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie
mogą przychodzić TYLKO OSOBY ZDROWE, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
3. Nie należy angażować w zajęcia z dziećmi i opiekę pracowników i personelu powyżej
60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
4. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki.
Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób.
5. W w/w pomieszczeniu nie powinno być sprzętów oraz przedmiotów, których nie
można dezynfekować lub prać (np. dywanu).
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie COVID – 19 należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy i odizolować go od pozostałych pracowników i młodzież, powiadomić Stacje
Sanitarno – Epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty
itd.) oraz powierzchnie płaskie.
8. Po zauważeniu symptomów choroby u dziecka np. kaszel, gorączka, duszność
i problemy z oddychaniem, wyznaczona przez dyrektora osoba niezwłocznie
9

dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki),
a następnie przechodzi do wyznaczonej sali izolacji (w SP w Czerwinie ul. Piastowska
23a jest nią sala nr 29, ul. Szkolna 5 sala nr 7 – wyłączona z użytku) – pozostaje z
nim zachowując maksymalnie bezpieczną odległość minimum 2m do momentu
odebrania przez rodziców.
9. Nauczyciel, pod opieką którego było dziecko niezwłocznie powiadamia Dyrektora
i przeprowadza pozostałe dzieci do wyłączonego z użytkowania pomieszczenia.
10. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników zawiadamia
jednostkę Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz rodziców dziecka o
zaobserwowanych objawach chorobowych i

podejrzeniu wystąpienia na terenie

szkoły zachorowania na COVID – 19.
11. Dyrektor stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń przekazanych przez
Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dotyczących dalszych procedur.
12. Rodzice

są

zobowiązani

do

odbierania

telefonów

lub

natychmiastowego

oddzwaniania.
13. Nauczyciel opiekujący się grupą o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców
pozostałych dzieci.
14. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko jest natychmiastowo dezynfekowane.
15. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
16. Notatka zawiera następujące informacje:
a) datę
b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej
c) godzinę powiadomienia rodziców
d) opis przebiegu działań.
17. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.
18. Dyrektor zawiadamia o sytuacji organ prowadzący.

Przekazanie dziecka/ucznia rodzicom podejrzanego o zakażenie:
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1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID – 19,
rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są poinformować telefonicznie pracownika
sekretariatu o gotowości odbioru dziecka ze szkoły. Pracownikowi/ nauczycielowi
sprawującemu opiekę rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.
2. Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony
osobistej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed obiorem
dziecka rodzi/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem znajdującym się przed
głównym wejściem do budynku szkoły.
3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi/opiekunowi prawnemu przez pracownika
szkoły, który się nim opiekował w izolatce.
4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko z izolatki
do ustalonego miejsca odbioru dziecka (korytarz przed wejściem głównym do
budynku) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując
dystans 2 m. od rodzica/opiekuna prawnego. Opiekun najpierw identyfikuje
rodzica/opiekuna,

a później przekazuje dziecko.

5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może prosić
rodzica/opiekuna o okazanie dowodu tożsamości.
6. Osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2m, przekazuje
ucznia rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz przekazuje informacje na temat
objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi również
numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu
odpowiednich informacji rodzic/opiekun prawny opuszcza szkołę i postępuje zgodnie
z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
7. Jeśli rodzic/opiekun prawny nie posiada środków ochrony osobistej, nie zostaje
wpuszczony do budynku szkoły . W tej sytuacji należy poprosić rodzica, by stanął w
odległości nie mniej niż 2 m od drzwi do budynku i wypuścić dziecko do rodzica.
Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic je przejmie. Pracownik
opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał ucznia rodzicowi/opiekunowi
prawnemu, dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją ściąga maseczkę i
rękawice.
8. Izolatka, w której przebywało dziecko jest dokładnie wietrzona, dezynfekowana
za pomocą odpowiednich detergentów.
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Mariola Zalewska
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Czerwinie
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