Wszyscy dbamy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA W CZASIE EPIDEMII
w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana II w Białymstoku
od 1 września 2020 r.
zgodne z Wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz aktualnymi przepisami prawa
I. Organizacja zajęć w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. 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.
3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wyznaczonej
szkoły, zachowując zasady:
1) jeden opiekun do jednego dziecka;
2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 1,5 m;
3) dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 m;
4) 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);
5) opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów ze szkoły nie mogą
wprowadzać na jej teren innych dzieci.
6. W szkole mogą przebywać tylko takie osoby z zewnątrz, które prowadzą i uczestniczą
w zajęciach pozalekcyjnych (w tym sportowych) albo uczestniczą w rozgrywkach
sportowych organizowanych na terenie szkoły (jako zawodnicy lub opiekunowie).
7. Przebywanie ww. osób w szkole ogranicza się 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.
8. Szkoła zapewnia szybką i skuteczną komunikację z opiekunami ucznia z
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. W związku z powyższym
rodzice/opiekunowie zobowiązani są podania aktualnego numeru telefonu.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wówczas uczeń zostaje
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium sala 005), przy zapewnieniu
minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomieni zostają

rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (jeśli to możliwe
własnym środkiem transportu).
10. W szkole wprowadza się ruch jednostronny na klatkach schodowych od godziny 7:45
do 8:00 oraz w czasie przerw – zgodnie z oznakowaniem.
11. W godzinach 7:30-8:00 wejściem głównym (A1) wchodzą uczniowie klas I-IV, zaś
wejściem od strony boiska szkolnego (B1) – uczniowie klas V-VIII.
12. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły muszą mieć zasłonięte usta i nos.
13. Zasłanianie ust i nosa przez uczniów nie jest obowiązkowe w czasie zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych.
14. Noszenie przez uczniów osłony ust i nosa jest obowiązkowe w trakcie przerw. Za
wyposażenie ucznia w maseczkę lub przyłbicę odpowiadają jego rodzice/opiekunowie
prawni.
15. Nauczyciele dyżurujący – w miarę możliwości – dbają
społecznego wśród uczniów.

o zachowanie dystansu

16. Pracownicy szkoły zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa na korytarzach szkolnych.
17. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i
kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz noszenie maseczek/przyłbic w czasie
przerw i zachowanie dystansu społecznego.
18. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować, zostają usunięte lub uniemożliwia się do nich dostęp.
Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są
czyszczone lub dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika szkoły.
19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
20. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub
dezynfekowane po każdym dniu zajęć.
21. Wietrzenie sal, części wspólnych (korytarzy) odbywa się co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
22. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
23. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, w tym w czasie przerw – o ile pora roku i warunki atmosferyczne na to
pozwalają.
24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
25. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele dopilnują,
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w
sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji. Opiekę świetlicową w pierwszej kolejności szkoła
zapewnia uczniom rodziców pracujących.
27. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
28. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają
odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
29. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają
konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotekach.
30. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy,
uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych
m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
31. W kolejce do sklepiku szkolnego uczniowie ustawiają się z zachowaniem dystansu
społecznego minimum 1,5 m. W przypadku nieprzestrzegania procedury
obowiązującej w szkole uczniowie nie będą obsługiwani.
32. W szkole wyłącza się źródełka i fontanny wody pitnej.
33. Na czas pandemii zawiesza się kilkudniowe wycieczki szkolne.
34. W przypadku organizowania wyjść poza teren szkoły na terenie Miasta Białystok
(spacer, teatr, kino, muzeum itp.) zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu
społecznego i dostosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Wybór
środka transportu zostanie skonsultowany z rodzicami uczniów.
35. Zebrania wychowawców z rodzicami będą planowane przy zachowaniu zasad
bezpieczeństwa i za zgodą dyrekcji szkoły.
II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściach do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie (w tym rodzice uczniów) wchodzące do szkoły dezynfekują
dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie
przekraczają obowiązujących stref przebywania.
3. Nauczyciele mają obowiązek motywowania uczniów do częstego mycia i
dezynfekowania rąk, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem
utrzymywania
w
czystości
sal
zajęć,
pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Odpowiedzialny za te
czynności jest kierownik administracyjno-gospodarczy.
5. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji ściśle przestrzegane są zalecenia producenta
znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ściśle przestrzegany jest czas
niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
7. W szkole na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Odpowiedzialny za te działania
jest kierownik administracyjno-gospodarczy.
8. Szkoła zapewnia pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych.
9. W szkole promowane są przez pracowników kadry pedagogicznej i niepedagogicznej
zasady higieny oraz uwrażliwianie dzieci i młodzieży na ich realizację.
10. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów o ryzyku, jakie niesie ze sobą
nieprzestrzeganie zasad higieny oraz wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego.
III. Żywienie w szkole
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników. Szkoła dba o zachowanie odpowiedniej
odległości stanowisk pracy wynoszącej minimum 1,5 m. Szczególną uwagę zwraca się
na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
Odpowiedzialny za te działania jest kierownik stołówki.
2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w
czasie epidemii. Stosuje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości –
spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym
wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po
każdej grupie.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w
temperaturze minimum 60°C lub je wyparza.
4. Grafik wydawania posiłków zostanie dostosowany do liczby żywionych uczniów.
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie 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.
3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie (izolatorium sala nr 005), w którym będzie można
odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
1)

Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby
zakaźnej powinni pozostać w domu, poinformować o tym fakcie pracodawcę 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.

2)

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

3)

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi w podmiocie procedurami, zdezynfekowane zostają
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz należy zastosować
się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.

4)

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

4. W przypadku wątpliwości dyrektor szkoły zwraca się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę dotyczącą
dalszych działań.
5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i
opieki do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
Procedurę funkcjonowania szkoły w czasie epidemii zatwierdzono 26 sierpnia 2020 r.
Dyrektor szkoły Piotr Górski

