Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie
COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku
obowiązują od 1 września 2021 r.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Celem procedury jest
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
wywołującym chorobę COVID-19.
2. Wybór formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej dokonany zostanie w zależności
od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze powiatu m. Białystok.
3. Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w
budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki tj. plac zabaw i boisko
szkolne.
4. Wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających
ryzyko zarażenia się koronawirusem.
5. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji
epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub
wychowawców.
PRACA SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM
1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Zaleca się
komunikację z sekretariatem szkoły drogą telefoniczną lub mailową, również w
przypadku potrzeby kontaktu z dyrektorem lub wicedyrektorem.
2. Ogranicza się spotkania rodziców/ opiekunów z wychowawcą – kontakt zapewnia
dziennik elektroniczny, rozmowy telefoniczne lub inne komunikatory.
3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy na niego i domowników nie został nałożony obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej.
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
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5. Zaleca się niewchodzenie do budynku szkoły rodziców uczniów, którzy nie wymagają
takiej potrzeby, dopuszcza się jedynie przebywanie w szatni opiekunów
pierwszoklasistów w pierwszym tygodniu zajęć przy zachowaniu w miarę możliwości
zasady dystansu. Od 6 września uczniowie klas pierwszych do szatni wchodzą sami.
6. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego
obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
7. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować
dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 zakrycie nosa i ust,
 obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 ograniczone przemieszczenie się po szkole,
 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
8. Obowiązkowe jest posiadanie osłony ust i nosa w momencie wejścia do szkoły
i w czasie przebywania w szatniach.
9. Uczniowie klas pierwszych powinni być przyprowadzani do szkoły przed godziną
8.00 lub przed dzwonkiem na przerwę poprzedzającym rozpoczęcie lekcji. W czasie
przerw rodzice nie powinni przebywać w szatniach.
10. Zaleca się obowiązkową dezynfekcję rąk w wyznaczonych obszarach:
 wejście do budynku szkoły,
 wejście do stołówki szkolnej,
 wejście na blok sportowy,
 wejście do sali informatycznej,
 świetlica szkolna,
oraz jak najczęstsze mycie rąk.
11. Uczeń ma obowiązek przestrzegania „10 zasad dla ucznia – bezpieczny powrót do
szkół” rekomendowanych przez MEN.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą. Rolą rodzica jest sprawdzenie, czy uczeń nie ma
zbędnych rzeczy w plecaku, np. zabawek.
13. Rekomenduje się ograniczenie czasu przebywania uczniów w świetlicy do
niezbędnego minimum, kiedy to rodzic nie może zapewnić dziecku opieki.
14. Uczniowie każdej klasy mają oddzielną, cały czas stałą salę lekcyjną, której nie
zmieniają. Zajmują też te same miejsca w sali. Wyjątek stanowią zajęcia wf,
informatyki i podziału na grupy w przypadku języka angielskiego.
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15. Uczniowie starają się przestrzegać dystansu społecznego w czasie przerw
obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust.
16. Grafik obiadów zostanie zmodyfikowany,
bezpieczeństwo uczniom i personelowi szkoły.
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OBOWIĄZKI RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad obwiązujących w szkole w czasie
trwania epidemii COVID-19.
2. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w
przestrzeni publicznej ( zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni
wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
3. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery
telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
4. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy istotnych informacji na temat
stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej
zmianie.
5. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie
podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy
podczas kichania czy kasłania.
6. Odbieranie dziecka ze szkoły
 rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę
zasłaniającą nos i usta oraz zdezynfekować ręce
 rodzic zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go
przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły lub wyznaczonego miejsca,
zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi
rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka
 nauczyciel klas I-III lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do
wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio
przed opuszczeniem szkoły myje ręce.
 dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do
oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
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OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
1. Nauczyciele pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia
dydaktyczne i wychowawcze w szkole.
2. Nauczyciele promują zasady higieny zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN.
3. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do zapoznania uczniów z procedurami
bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 oraz
poinformowania o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz
wewnętrznych procedur przestrzegania bezpieczeństwa.
4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
5. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. W porozumieniu z
innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej wymieniają się na korytarzach.
6. Zaleca się jak najczęstsze korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w czasie zajęć wychowania fizycznego.
7. Podczas realizacji wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe.
8. Nauczyciele zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa w sytuacjach braku możliwości
zachowania dystansu społecznego (np. podczas dyżurów na korytarzu, w pokoju
nauczycielskim).
9. Należy ograniczyć liczbę uroczystości szkolnych. Organizacja ważnych wydarzeń
szkolnych wewnątrz budynku powinna uwzględniać wymagany dystans społeczny,
a liczbą osób z zewnątrz powinna być ograniczona do minimum.
10. Zaleca się nieorganizowanie kilkudniowych wycieczek szkolnych. W przypadku
podjęcia decyzji o organizacji wycieczki należy zachować wymagane zasady
bezpieczeństwa.
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OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY
1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed
zarażeniem.
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2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami i innymi pracownikami
z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
3. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki),
zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika – kosza
wyposażonego w worek (odpady zmieszane).
4. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne,
inne dezynfekuje pracownik zgodnie z zaleceniem producenta.
5. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników
w zakresie szerzenia się COVID-19.
6. Po każdej przerwie pracownik obsługi zdezynfekuje wszystkie klamki i włączniki
światła, a na koniec dnia blaty w salach, salę gimnastyczną, sprzęt gimnastyczny, salę
informatyczną, świetlicę i toalety.
7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu
niezbędnego do wywietrzenia zdezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.

8. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych
w szkole i bieżące ich uzupełnianie,
 napełnianie i uzupełnianie pojemników i dozowników w toaletach, a także ich
mycie i dezynfekowanie,
 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
i dezynfekcja.
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POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
1. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych
oraz wszystkich pracowników szkoły.
2. W przypadku dziecka, u którego zaobserwowno objawy chorobowe, np. katar, kaszel,
biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
nietypowe lub które samo zgłasza złe samopoczucie, stosuje się następujący tryb
postępowania:
 nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,
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nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców/ opiekunów prawnych
o stwierdzeniu objawów chorobowych,
 wyznaczony przez dyrektora pracownik zabezpiecza się za pomocą fartucha
ochronnego, maski ochronnej, rękawiczek i bezzwłocznie izoluje dziecko
w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole oraz pozostaje z nim, utrzymując min.
dwumetrowy dystans.
3. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka,
rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły bez zbędnej
zwłoki.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
Procedura może być modyfikowana.
Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
Uczniowie zostaną zapoznani podczas rozpoczęcia roku szkolnego.
Rodzice zostaną zapoznani z procedurą za pośrednictwem wychowawców, strony
internetowej i dziennika elektronicznego.
O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby
zainteresowane.
W szkole prowadzona będzie ewidencja osób z zewnątrz – interesantów.
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