ZASADY ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAKAŻEŃ SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH i WYSOCE ZAKAŹNYCH KORONAWIRUS COVID-19
Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020 z dnia 21. 05. 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej
Dla Dzieci Przewlekle Chorych Przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym Dla Dzieci w Ameryce
1. Niniejsze zasady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej Dla Dzieci
Przewlekle Chorych Przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym Dla Dzieci w Ameryce.
2. Niniejsze zasady wprowadza w życie Dyrektor Szkoły zarządzeniem (do którego są załącznikiem).
Pracownicy szkoły obowiązani są zapoznać się z zarządzeniem i niniejszymi zasadami, i potwierdzić to
własnoręcznym podpisem w księdze zarządzeń.
3. Niniejsze zasady opracowane zostały w oparciu o przepisy i wytyczne MEN, wytyczne MZ i GIS oraz
zasady wewnętrzne obowiązujące w WSRDDz w Ameryce.
4. Niniejsze zasady obowiązują od dnia wydania zarządzenia i przekazania ich drogą elektroniczną wszystkim
pracownikom oraz umieszczeniu ich na stronie internetowej szkoły.
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PRACOWNICY
Przez „pracownika” szkoły rozumie się: nauczyciela dydaktyka, nauczyciela wychowawcę, pracowników
administracyjnych.
Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się z zasadami prawidłowej dezynfekcji i
higieny rąk, bezpiecznego zdejmowania środków ochrony osobistej.
Pracownicy, którzy przybyli do pracy zobowiązani są przebywać na terenie szkoły.
Wszyscy pracownicy szkoły powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – osłonę na
usta i nos, które zapewnia szkoła.
Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę
zakaźną.
Ogranicza się przemieszczanie się pracowników szkoły, między pomieszczeniami szkolnymi, oddziałami
szpitala, pracowniami, do niezbędnego minimum wynikającego z toku pracy.
Ogranicza się kontakty między pracownikami szkoły do niezbędnego minimum. Informacje o uczniach lub
w innych sprawach służbowych należy przekazywać sobie krótko z zachowaniem dystansu społecznego 2
m.
Ogranicza się kontakty między pracownikami szkoły, a rodzicami uczniów, do niezbędnego minimum i w
szczególnie uzasadnionych przypadkach. Informacje o uczniach lub w innych sprawach służbowych należy
przekazywać rodzicom krótko z zachowaniem dystansu społecznego 2 m.
Niedozwolone jest noszenie biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych
pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. Należy
spiąć długie włosy.
W przypadku wystąpienia u pracownika, w trakcie pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, uczniów odesłać na oddział i powiadomić o tym
fakcie ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
W/w sytuacji należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i
stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Wykaz stacji wywieszony jest w sekretariacie
szkoły i pokoju nauczycielskim.
W/w pracownik powinien oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe
odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta
osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
Należy ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach podmiotu, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE
Przez „zajęcia”, o których mowa niżej należy rozumieć zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli
dydaktyków oraz zajęcia wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez nauczycieli wychowawców w
wyznaczonym miejscu (nr klasy) i godzinach dla poszczególnych klas i grup.
Informacja, o której mowa wyżej zostanie wywieszona na oddziałach szpitalnych na tablicach ogłoszeń.
Zajęcia szkolne i wychowawcze odbywają się zgodnie z przepisami szczególnymi MEN, zaleceniami GIS w
porozumieniu z dyrektorem szpitala lub osobą przez niego upoważnioną.
W zajęciach może uczestniczyć taka liczba uczniów, aby liczba osób przebywających w klasie lub świetlicy
nie naruszała normy 4 m. kw. na osobę włącznie z nauczycielem prowadzącym. Na drzwiach każdej klasy
wywieszona jest informacja o maksymalnej liczbie osób mogących w niej przebywać jednocześnie.
Przed rozpoczęciem zajęć należy ustalić imiona i nazwiska osób przebywających w klasie w danych
godzinach, na podstawie list dzieci w grupach sporządzonych przez kierownika wychowania lub osoby
przez niego upoważnione.
Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel przypomina uczniom o zasadach bezpieczeństwa i higieny oraz
zasadach sanitarnych. Powyższe zasady wywieszone są również w każdej klasie (świetlicy) w miejscu
dostępnym dla uczniów.
W każdej klasie (świetlicy) w miejscu dostępnym dla uczniów i nauczyciela znajduje się środek do
dezynfekcji lub mycia rąk i przedmiotów oraz ręczniki papierowe.
Z klasy, w której przebywają uczniowie, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub zdezynfekować.
Uczniowie w trakcie zajęć zobowiązani są do utrzymywania między sobą odpowiedniego dystansu min. 1,5
m i zajmowania tylko wyznaczonych dla nich miejsc (1ławka 1 krzesło dla ucznia)
Przed wejściem do świetlicy uczniowie i nauczyciele obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli mają
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji zobowiązani są do umycia rąk.
Uczniowie na zajęcia przynoszą własny zestaw podręczników i przyborów lub innych przedmiotów
niezbędnych do zajęć.
Pacjenci – uczniowie przychodzą na zajęcia w wyznaczonych godzinach i do wyznaczonych klas pod
opieką rodziców (jeżeli są obecni) lub samodzielnie (kl. IV -VIII) z zachowaniem odpowiedniego dystansu
społecznego na korytarzach, klatkach schodowych. Uczniowie klas I-III (jeżeli przebywają w oddziale
sami) przyprowadzani i odbierani z zajęć są przez opiekunki oddziałowe.
Klasy należy wietrzyć przynajmniej co godzinę. Należy dezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe
na stanowisku pracy co najmniej raz na 2 godziny. Po zakończeniu pracy przy komputerze, pracownik
zobowiązany jest do przetarcia klawiatury i myszki.
Przed zajęciami na świeżym powietrzu należy pouczyć uczniów o zasadach bezpieczeństwa, konieczności
zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa. W trakcie tych zajęć należy dopilnować przestrzegania
w/w zasad przez uczniów.
Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć na świeżym powietrzu, powinien być regularnie czyszczony z
użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości nie należy go używać i pozostawić
w schowku szkolnym.
Jeżeli w trakcie zajęć uczeń zgłosi dolegliwości sugerujące zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie
odesłać go na oddział i powiadomić o tym fakcie ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego, a jeżeli jest to
niemożliwe pielęgniarkę dyżurną.
W przypadku jak wyżej należy przerwać zajęcia i przekazać na oddziały kopię listy osób przebywających
na zajęciach.
Jeżeli uczeń, pracownik - korzystają z biblioteki szkolnej, zobowiązani są wcześniej zapoznać się ze
szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.
W przypadku, braku zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach bądź ryzyka wynikającego z charakteru
zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający
ryzyko, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
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