Szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dr. Bernarda Sychty
w Świeciu
(obowiązujące od 6 kwietnia 2022 r.)

I. Zasady ogólne
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
3. Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na
teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
4. Nauczyciele komunikują się z opiekunami ucznia przede wszystkim poprzez dziennik
elektroniczny oraz wykorzystując platformę Teams.
5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
6. Do pomiaru temperatury używane są tylko termometry bezdotykowe.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź
chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub gabinecie medycznym
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze
szkoły.
8. Obowiązują ogólne zasady higieny:
- częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
- podczas kichania i kaszlu,
- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
- niedzielenie się zaczętym jedzeniem.

II. Organizacja zajęć
1. Rekomenduje się częste korzystanie z różnych form aktywności fizycznej podczas codziennych
zajęć lekcyjnych i opiekuńczych.
2. Przy organizacji zajęć, uroczystości i innych wydarzeń wynikających z kalendarium pracy szkoły
należy zwrócić uwagę na uniemożliwienie nadmiernego grupowania się osób (szczególnie
uczniów). W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli i uczniów do
zakrywania ust i nosa maseczką.
3. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły.
4. Uczniowie nie zabierają ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie
dotyczy

dzieci

ze

specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi,

w

szczególności

z

niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy.

III. Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk.
2. Należy wietrzyć sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
3. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła itd.), sprzęt
i rzeczy używane przez dzieci oraz pracowników są dezynfekowane.
4. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.
5. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy
dokładnie czyścić lub dezynfekować.
6. Na bieżąco dokonywany jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i toalet,
wietrzenie sal.
7. Kosze na odpady są regularnie opróżniane i czyszczone.

IV. Stołówka szkolna
1. Przy organizacji żywienia w szkole należy zapewnić warunki higieniczne wymagane przepisami
prawa.
2. Uczniowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej w systemie zmianowym. W miarę możliwości
uczniowie siedzą przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
3. W stołówce dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

V. Inne postanowienia
1. W gabinecie medycznym może przebywać tylko jeden uczeń. Obowiązuje dezynfekcja rąk oraz
zasłanianie ust i nosa maseczką. Pielęgniarka szkolna pełni dyżur w piątki w g. 8.00-14.00.
2. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności
dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich
rodzicami/ opiekunami prawnymi.
3. Zaleca się zakładanie maseczek w przypadku dużego skupiska osób.
4. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
5. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie zostają zapoznani z zasadami bezpieczeństwa
zdrowotnego.

VI. Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub
podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. W przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej pracownik zostaje odizolowany i
przebywa w gabinecie medycznym (wyposażonym w maseczki i płyn dezynfekcyjny).
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby
zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka potrzeba, wzywa
pomoc medyczną.
4. Miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub
chorobę zakaźną, należy poddać dodatkowemu sprzątaniu (przede wszystkim dezynfekcja
powierzchni dotykowych).

