Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa obowiązujące
na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach.

Aktualizacja na dzień 01 września 2021 roku
Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo uczniów,
rekomendowane jest szczepienie

ochronne dające korzyści przed zachorowaniem

i przenoszeniem COVID-19. Jest to świadoma decyzja uczniów i pracowników szkoły.
Aktualizację stanowią :
„Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny”.
Ogólne zasady dla szkoły :
rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach

+ Szczepienie

wiekowych.
przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem

Dezynfekcja

dezynfekującym.
Dystans

minimalna odległość pomiędzy osobami 1,5 m.

Higiena

częste mycie rąk ( lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Ogólne zasady organizacji pracy w szkole :
1.

Wszystkie osoby

wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do

dezynfekcji rąk umieszczonego przy wejściu do szkoły oraz zasłaniania ust i nosa maseczką.

1.

Pracownicy szkoły, nauczyciele wchodzą do szkoły wejściem głównym

2.

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym i bocznym od strony kotłowni.

3.

W razie zmiennych warunków pogodowych, godziny przebywania poszczególnych grup w

czasie przerw oraz lekcji wychowania fizycznego na placu szkoły oraz w terenie dyrektor ustala na
bieżąco.
4. Wszyscy pracownicy wykonujący prace porządkowe zobowiązani są do odnotowywania wykonanej
czynności w rejestrach prac. Rejestry zawierają: datę, godzinę, imię i nazwisko pracownika, środek
myjący/dezynfekujący oraz podpis pracownika i znajdują się w poszczególnych pomieszczeniach i ciągach
komunikacyjnych. Rejestracji podlegają następujące prace porządkowe:
a)

mycie podłóg na korytarzach,

b)

dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów,

klawiatury, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do
spożywania posiłków,
c)

mycie i dezynfekcja toalet.

5. Posiłki dla dzieci przygotowuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności – pracownicy kuchni
wydające posiłki zobowiązani są stosować środki ochrony indywidualnej.
6. Powierzchnie w kuchni oraz sprzęt kuchenny podlegają codziennej dezynfekcji. Pracownik
dezynfekuje opakowania produktów przed przyjęciem ich do magazynu.
7. Spożywanie posiłków odbywa się w jednej, przeznaczonej do tego sali - stołówce szkoły.
8. W tym samym czasie z posiłków korzysta jedna grupa max. 40 uczniów. Po spożyciu posiłku i
uprzątnięciu naczyń po każdej grupie stoliki i krzesła zostają umyte i zdezynfekowane.
9.. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min.
600C lub je wyparzać.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 PRZEZ
PRACOWNIKA

1. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów zobowiązany on jest nie przychodzić do
pracy, lecz pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i
poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
2. Wszyscy pracownicy powinni na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujące
przepisy prawa. Informacje te dyrektor szkoły umieszcza również na bieżąco na tablicy ogłoszeń
3. Wszyscy pracownicy rozpoczynający pracę w danym dniu zobowiązani są do zmierzenia sobie
temperatury ciała. Pomiaru dokonuje się termometrem bezdotykowym, a jego wynik odnotowuje się w
Rejestrze pomiarów temperatury ciała. Termometr i Rejestr znajdują się przy wejściu głównym do szkoły. W
przypadku podwyższonej temperatury pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym
dyrektora szkoły oraz odstąpić od podjęcia pracy i udać się do lekarza.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsuwany od pracy, a o fakcie tym dyrektor
szkoły powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Dalsze czynności podejmowane są
według wydanych przez PSSE instrukcji i poleceń. Kolejne grupy dzieci nie zostają wówczas przyjmowane
do szkoły.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik poddawany jest gruntownemu sprzątaniu
oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. W razie zalecenia przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wdraża się dodatkowe
procedury.
7. Dyrektor szkoły ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie oraz zobowiązuje te osoby do stosowania się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

oraz gis.gov.pl

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 PRZEZ
UCZNIA
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
2. Wszystkim uczniom przychodzącym do szkoły mierzona jest, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów,
temperatura ciała. Pomiaru dokonuje się termometrem bezdotykowym, a od jego wyniku zależy wejście
ucznia do szkoły w danym dniu. W razie podwyższonej temperatury ciała szkoły nie zostaje przyjęte.
3. Jeżeli w trakcie przebywania w szkole uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium i niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych
opiekunów w celu pilnego odebrania ze szkoły.
4. W izolatorium uczeń przebywa wraz z wyznaczonym przez dyrektora szkoły opiekunem. Opiekunowi
zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczkę oraz fartuch z
długim rękawem.
5. W razie pojawienia się u ucznia zaostrzonych objawów chorobowych, np. temperatury ciała powyżej 39 0C,
duszności, utraty przytomności, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe oraz poinformować o tym
fakcie rodziców/prawnych opiekunów.

Bogdańczowice, …………..………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

ZGODA
W związku z sytuacją epidemiczną wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracowników szkoły pomiaru
temperatury ciała mojego dziecka……………………………………………..……………………

podczas

przychodzenia do szkoły oraz w razie potrzeby w trakcie jego pobytu w szkole.

……………………………………………………
podpisy

