Procedura postępowania w związku z ryzykiem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19
w Szkole Podstawowej nr 86 im. Powstańców Śląskich w Krakowie

Szkoła wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem niniejszej
procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Ustala się, że:

 Do szkoły przychodzą uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy bez żadnych objawów
chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie, ani w izolacji.

 Rodzice są zobowiązani do mierzenia temperatury dziecka przed wyjściem do szkoły.
 Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie (najwyżej 10 minut przed rozpoczęciem),
wchodzą do szkoły tylko wyznaczonymi wejściami i klatkami schodowymi oraz
przebierają się w wyznaczonym miejscu (do czasu wystąpienia opadów znosi się
obowiązek zmiany obuwia).

 Przemieszczanie się miedzy lekcjami odbywa się - w górę główną klatka schodową, w dół
– boczną klatka schodową (obok świetlicy).

 W częściach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia), zwłaszcza przy wchodzeniu
i wychodzeniu ze szkoły, obowiązkowe jest stosowanie osłony ust i nosa oraz zachowanie
dystansu.

 W trakcie zajęć lekcyjnych zasłanie ust i nosa jest dopuszczalne, ale nie obowiązkowe.
 W celu zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,
uczniowie w miarę możliwości będą przebywać w tej samej sali, także w czasie przerw.

 Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb.

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (zwłaszcza po przyjściu do szkoły,
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety),
dezynfekcja rąk (zwłaszcza przy wchodzeniu do sal), zasłaniania przedramieniem ust
i nosa podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust (jeśli coś takiego się
zdarzy, należy zdezynfekować ręce).

 W każdym pomieszczeniu szkoła zapewnia środek dezynfekujący, dziecko może korzystać
ze swojego środka dezynfekcyjnego.

 Pracownicy szkoły są zobowiązani wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej
raz na godzinę, w czasie przerwy i w czasie zajęć.

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 Spożywać należy tylko i wyłącznie własne jedzenie i picie (nie częstujemy kolegów
chipsami czy innymi ciasteczkami).

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia niepokojące objawy (w tym w
szczególności: kaszel, podwyższona temperaturę, wysypkę), ma obowiązek odizolować
go (miejsce izolacji to gabinet higienistki) i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.

 Uczeń, który zauważy u siebie objawy infekcji ma obowiązek natychmiastowego
zgłoszenia tego faktu nauczycielowi.

 Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów.
 Rodzice mają obowiązek odebrania swojego dziecka niezwłocznie po otrzymaniu ze
szkoły informacji o takiej konieczności.

 Rodzic ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia wychowawcy poprzez dziennik
elektroniczny o nieobecności dziecka i jej powodach, jak również o fakcie, że ktoś
z domowników objęty jest kwarantanną lub izolacją.

 W miarę warunków pogodowych umożliwia się uczniom korzystanie z boiska szkolnego
oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 Podczas realizacji zajęć, zwłaszcza zajęć wychowania fizycznego będą ograniczane
ćwiczenia i gry kontaktowe.

 W przypadku uczniów realizujących nauczanie indywidualne nauczyciel może prowadzić
zajęcia zdalnie.

 Przebywanie w szkole osób z zewnątrz (w tym rodziców) może nastąpić tylko po
wcześniejszym umówieniu – dla załatwienia ważnych spraw.

 Aż do odwołania przysyłanie do świetlicy dziecka może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy
rodzice nie są w stanie zapewnić mu opieki. W godzinach rozpoczynania zajęć (7 30 – 9)
dzieci do świetlicy wchodzą od strony parkingu szkolnego (zielone drzwi).

 Aż do odwołania wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek
szkolnych.

