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PROCEDURYBEZPIECZEŃSTWAUCZNIÓW IPRACOWNIKÓW

W OKRESIETRWANIAPANDEMIICOVID-19

SZKOŁAPODSTAWOWANR7IM.STANISŁAWAWYSPIAŃSKIEGOW ZABRZU

1.Celem proceduryjestzapewnieniebezpieczeństwauczniom ipracownikom placówkiwokresie
trwaniapandemiiCOVID-19.

2.Procedurawynikaznałożonegonaplacówkęobowiązkuwzmożonegoreżimusanitarnego.

3.Naproceduręskładająsię:

a) Proceduraprzychodzeniaiwychodzeniazplacówki.

b) Procedurabezpiecznegopobytuuczniówwplacówce.

c) Procedurapostępowanianawypadekstwierdzeniapodejrzeniazakażenia
uucznia.

d) Procedurapostępowanianawypadekwystąpieniazakażeniapersoneluplacówki.

e) Procedurapostępowanianawypadekzaostrzeniasięsytuacjiepidemiologicznej

f) OchronaDanychOsobowych

g) Postanowieniakońcowe

PROCEDURAPRZYCHODZENIAIWYCHODZENIAZPLACÓWKI

1. Celem proceduryjestzapewnieniebezpieczeństwauczniom ipracownikom
wmomencieichprzyjściaiwyjściazplacówkiwokresietrwaniapandemiiCOVID-19.

2. Rodzic/opiekun prawnyjestświadomy możliwościzarażenia się,swoich domowników,
pracownikówplacówkiiinnychuczniówwplacówceCOVID-19.

3. Doszkołymogąuczęszczaćuczniowiebezobjawów chorobowychsugerującychinfekcję
dróg oddechowychorazgdydomownicynieprzebywająnakwarantannielubw izolacjiw
warunkach domowych lub w izolacji.Rodzice/opiekunowie prawnisą zobowiązanido
informowanianabieżącoozmianiew/wczynników.

4. Uczniowiemogąbyćprzyprowadzanido szkołyizniejodbieraniprzezopiekunów bez
objawówchorobowychsugerującychinfekcjędrógoddechowych.

5. W drodzedoizeszkołyopiekunowiezdziećmiorazuczniowieprzestrzegająaktualnych
przepisówprawadotyczącychzachowaniawprzestrzenipublicznej.

6. Przywejściudobudynkuszkołyjestzamieszczonainformacjaoobowiązkudezynfekowania
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rąkorazinstrukcjaużyciaśrodkadezynfekującego.

7. Przyjściedoszkoły:

a) Uczniowie przy wejściu do placówkirygorystycznie przestrzegają wszelkich środków
ostrożności–przywejściudezynfekująręcelubodrazujemyją.

b) Przebywanieosóbzzewnątrzw placówcejestograniczonedoniezbędnegominimum,z
zachowaniem wszelkichśrodkówostrożności(m.in.osłonaust
inosa,rękawiczkijednorazowelubdezynfekcjarąk)wwyznaczonychobszarach.

c) Każdaosobawchodzącadoplacówkimaobowiązekskorzystaniazpłynudezynfekującego
dorąk.

d) Opiekunowieodprowadzającydziecidoszkołyniewchodządobudynkuszkolnego:

uczniowieklas1A,1B,1C,2A,3A,3Bwchodządoszkoły wejściem bezpośereniona
korytarznaparterzeiudająsiędoswoichsal,

pozostaliuczniowiewchodządoszkoływejściem głównym,niewcześniejniż
wczasieprzerwypoprzedzającejrozpoczęciezajęćlekcyjnych

wszyscyuczniowiezachowujądystansodpracownikówszkołymin.1,5m,

rodziceniewchodząnaterenszkoły,powejściudobudynkudzieckoprzechodzipod
opiekęwychowawcylubnauczycieli,

e) Osobywchodzącedoplacówkiw celuzałatwieniaspraw w sekretariacezachowujądystans
społecznyprzynajmniej1,5metra.

f) Nazajęciaprzychodząosobyzdrowe–bezobjawówchorobowych.

g) Niemożnaprzychodzićdoplacówki,jeżeliw domuprzebywaktośnakwarantannielubw
izolacji.

8. Objawyinfekcjiwystępująceuucznia,naprzykład:podwyższonatemperatura(temperatura
równaiwyższaod37,5°C),kaszel,katar,osłabienie,biegunka,zmianynaskórze,zapalenie
spojówek,bólgłowy,wymiotywykluczająjegouczestnictwowzajęciach.

9. W przypadkustwierdzeniapodwyższonejtemperaturyciała(temperaturarówna
iwyższaod 37,5 °C),kaszlu,kataru,zaczerwienienia spojóweklub innych objaw infekcji
wymienionychw§3ust.6pkt9)placówkamaprawoodmówićprzyjęciaucznianazajęcia.
Dyrektormożepoprosićrodzica/opiekunaprawnegoskontaktowaniesięzlekarzem w celu
wykluczeniachorobyspowodowanejCOVID–19.

10. Naczastrwaniapandemiiwprowadzasiębezwzględnyzakazprzynoszeniarzeczyzdomu
pozakoniecznym sprzętem/narzędziami/materiałamidoprzeprowadzeniazajęć.

11. Placówkaposiadaaktualnenumerykontaktowerodziców/opiekunówprawnych
wceluszybkiegokontaktu.Rodzice/opiekunowieprawnisąbezwzględniezobowiązanidoich
systematycznej aktualizacjiw przypadku zmiany numerów telefonów oraz odbierania
telefonówzeszkołylubniezwłocznegooddzwanianiadoszkoły.

PROCEDURABEZPIECZNEGOPOBYTUUCZNIÓW W PLACÓWCE
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1. Procedura opiera się na szczegółowych aktualnych wytycznych
przeciwepidemicznychGłównegoInspektoraSanitarnego.

2. Wytycznedotyczą:

a) organizacjizajęćwszkole

b) organizacjilekcjiwychowaniafizycznego,

c) higieny,czystościidezynfekcjipomieszczeńipowierzchni,

gastronomii,

świetlicyszkolnej,

bibliotekiszkolnej.

ORGANIZACJAZAJĘĆW SZKOLE

1. W momencieprzyjścia/wyjścia do/zplacówkibądźw trakciezajęćuczeń może
podlegaćpomiarowitemperaturytermometrem bezdotykowym.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub
pracownikapodlegaonobowiązkowopomiarowitemperaturyciała.

3. W miaręmożliwościszkołazapewniatakąorganizacjępracyijejkoordynację,która
umożliwizachowaniedystansumiędzyosobamiprzebywającyminaterenieszkoły,
szczególniewmiejscachwspólnychiograniczygromadzeniesięuczniów naterenie
szkoły.Uczniowiewczęściach wspólnychsązobowiązanidozakrywanianosaiust
(przerwymiędzylekcyjneorazprzemieszczaniesiędowyznaczonychmiejsc–sala
gimnastyczna,pracowniainformatyczna,świetlica,stołówka,toalety).

4. Nauczycielw klasach I-IIIorganizujeprzerwydla swoich uczniów w interwałach
adekwatnychdopotrzeb,jednaknierzadziejniżco45min.

5. Nakorytarzuwczasieprzerwznajdująsięmaksymalnieczteryklasy.

6. W miaręmożliwościwsalachlekcyjnychpowinienbyćzachowanydystansspołeczny.

7. W miaręmożliwościuczniowieprzebywająwwyznaczonejstałejsali,ograniczając
wtensposóbprzemieszczaniesiępoprzestrzeniwspólnej/korytarzach.

8. Nauczycieljestzobowiązanydoregularnegoprzypominaniauczniom
opodstawowychzasadachhigieny,unikaniudotykaniaoczu,nosaiust,częstego
mycia rąkwodązmydłem iniepodawaniarękina powitanie,ochronypodczas
kichaniaikaszlu.

9. Nauczycielmaobowiązekwietrzeniasali,apracownicyobsługipowinniwietrzyć
częściwspólne(korytarze)conajmniejraznagodzinę,wczasieprzerwy,
awraziepotrzebytakżewczasiezajęć.

10.W salizajęćniepowinnyznajdowaćsięprzedmiotyisprzęty,którychniemożna
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skutecznieumyć,upraćlubzdezynfekować.

11.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogę należy umyć
detergentem lubzdezynfekowaćpokażdym dniuzajęć,aw miaręmożliwościpo
każdychzajęciach.

12.Podczasrealizacjizajęć,wtym zajęćwychowaniafizycznegoisportowych,
w których nie można zachować dystansu,należy ograniczyć ćwiczenia igry
kontaktowe.

13.Uczeńniepowinienzabieraćzesobądoszkołyniepotrzebnychprzedmiotów.

14.Uczeń posiada własne materiały/przybory szkolne,które w czasie zajęć mogą
znajdowaćsięnastoliku,wplecakulubwewłasnejszafce.

15.Uczniowieniemogąwymieniaćsięprzyboramiszkolnymimiędzysobą.

16.W miaręmożliwościuczniowiekorzystajązboiskaszkolnegoorazpobytunaświeżym
powietrzunaterenieszkoły,wtym wczasieprzerw.

17.Wprowadzasięzakazorganizowaniawyjśćgrupowychiwycieczekszkolnych.

ORGANIZACJALEKCJIWYCHOWANIAFIZYCZNEGO

1. W zajęciach uczestniczą uczniowie zdrowi,nie przejawiający objawów infekcji
górnychdrógoddechowych.

2. Przywejściu do szatniinasalęgimnastycznąorazpodczaslekcjiwychowania
fizycznegoobowiązujezasadadystansuspołecznegoorazobowiązkoweodkażanie
rąkpłynem dodezynfekcji.

3. Dziecikorzystajązszatniw saligimnastycznejw sposóbrotacyjny.Część grupy
przebierasięw szatnizachowującbezpieczneodstępy(skracającczasprzebierania
sięiprzebywaniaw szatnidominimum),natomiastdrugaczęśćgrupyoczekujew
bezpiecznychodstępachwewskazanym miejscu.

4. Uniemożliwionezostajeprzechodzenieiprzebywanieosóbpostronnych
wokolicachszatniorazmiejscwyznaczonychdoćwiczeń.

5. Obowiązkowopokażdejlekcjiuczeńmyjeręcewodązmydłem.

6. Każdyuczeńpowinienposiadaćpodpisanąbutelkęzwodą,butelekbezpodpisunie
możnaużywać.

7. Uczniowieprzychodząnazajęciaw maseczkachlubprzyłbicy.Uczniowieposiadają
własnystrójsportowy,obowiązujezmienneobuwiesportoweorazzakazpożyczania
elementów strojusportowego.Pozmianiestrojuuczeńbezwłocznieudajesię w
określoneprzeznauczycielamiejscezbiórki,nieczekającnainnychuczniów.

8. Podczasrealizacjizajęć,wtym zajęćwychowaniafizycznegoisportowych,
w których nie można zachować dystansu,należy ograniczyć ćwiczenia igry
kontaktowe.
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9. Osobyniećwiczącezobowiązanesądozachowaniadystansuspołecznego.

10.W miaręmożliwościzajęciawychowaniafizycznegobędąprowadzonenaotwartej
przestrzeni.Uczniowiezobowiązanisądokażdorazowoposiadaniaodpowiedniego
ubioru sportowego (bluza,spodnie dresowe,kurtka przeciwdeszczowa,nakrycie
głowy,rękawiczki).

11.Szatnieisalagimnastycznabędąregularniewietrzone.

12.Przedmiotyisprzętyznajdującesięwsali,którychniemożnaskutecznieumyć,uprać
lubdezynfekować,będzieusuniętylubuniemożliwionydoniegodostęp.

13.Przyborydoćwiczeń(np.:piłki,skakanki,obręcze)wykorzystywanepodczaszajęć
będączyszczonelubdezynfekowane.

14.Cennerzeczy(nptelefonykomórkowe,portfele)będazbieranedo koszyczkana
poczatkulekcji.

15.W saligimnastycznejsprzętsportowyorazpodłogabędąumytedetergentem lub
zdezynfekowanepokażdym dniuzajęć.

16.Zajęciapozalekcyjneodbywająsięzgodniezpowyższymiprocedurami.

HIGIENA,CZYSTOŚĆiDEZYNFEKCJAPOMIESZCZEŃiPOWIERZCHNI

1. Osoby wyznaczone przez Dyrektora prowadzą monitoring codziennych prac
porządkowych,zeszczególnym uwzględnieniem utrzymywaniaw czystościciągów
komunikacyjnych,dezynfekcjipowierzchnidotykowych–poręczy,klamek,włączników
światłaipowierzchnipłaskich,wtym blatówwsalach
iwpomieszczeniachspożywaniaposiłków.

2. Przyprzeprowadzaniudezynfekcji,należyściśleprzestrzegaćzaleceńproducenta
znajdującychsięnaopakowaniuśrodkadodezynfekcjiprzyjednoczesnym,ścisłym
przestrzeganiuczasuniezbędnegodowywietrzeniadezynfekowanychpomieszczeńi
przedmiotów w sposób,nie narażający dziecina wdychanie oparów środków
służącychdodezynfekcji.

3. Naterenieplacówkiobowiązujewszystkichpracowników nakazużywaniamaseczek
ochronnych,przyłbicorazrękawiczekjednorazowychpodczaskontaktuzosobamiz
zewnątrz.

4. Uczniowieipracownicyszkołymająobowiązekzachowaniadystansu
w przestrzeniachwspólnychszkołyorazstosowaniaosłonyustinosa(korytarze,
szatnia,pokójnauczycielski).

5. Nauczycieleniemająobowiązkunoszeniamaseczekochronnych,przyłbic,rękawiczek
jednorazowych,prowadzączajęcia.

6. Pracownicyadministracjiorazobsługipowinniograniczyćkontaktyzuczniamioraz
nauczycielami.

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
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prawidłowegomyciarąk,przydozownikachzpłynem dodezynfekcjiumieszczonajest
instrukcja,toaletydezynfekowanesąnabieżąco.

8. Pracownicy są zobowiązanido zachowania dystansu społecznego min.1,5m
odległościwtrakciewykonywaniapracy.

9. W placówce znajduje się oznakowane iwydzielone pomieszczenie izolacyjne –
Izolatka.

10.W Izolatcenależyumieścić:krzesładladzieckaipracownika,stolik,jednorazowe
rękawiczki,przyłbicę,maseczkizakrywającenosiusta,fartuch.

11.W przypadkukiedyw Izolatcebędzieprzebywałojużjakieśodizolowanedziecko,
kolejnenależyodizolowaćwgabineciehigienistkiszkolnej.

12.Przywejściudoplacówkiinastronieinternetowejsąumieszczonenumerytelefonów
doorganuprowadzącego,stacjisanitarno-epidemiologicznej,służbmedycznych.

13.Zajęciaświetlicoweodbywająsięw świetlicyszkolnejorazw wyznaczonychsalach
lekcyjnych.Szczegółowe zapisy dot.zachowania bezpieczeństwa umieszczono
poniżej.

14.Zasady realizacjizajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają
odpowiedniozasadydotycząceorganizacjizajęćlekcyjnychzuwzględnieniem reżimu
sanitarnego.

15.Zasadykorzystaniazbibliotekiszkolnejorazgodzinyjejpracyuwzględniająkonieczny
okres 2 dnikwarantannydla książek iinnych materiałów przechowywanych w
bibliotekach.Szczegółowezapisyumieszczonowponiżej.

16.DyrektorSzkołyustaliłzhigienistkąszkolnązasadykorzystaniazgabinetuprofilaktyki
zdrowotnejorazgodzinyjegopracyuwzględniającereżim sanitarny.

GASTRONOMIA

1. Spożywanie posiłków odbywa się w jadalniszkolnej.Miejsca przeznaczone do
spożywaniaposiłkówzapewniająprawidłowewarunkizgodniezzaleceniami
wczasieepidemiizzachowaniem odpowiednichodstępówmiejscprzystolikach.

2. Przygotowanie posiłków odbywa się zgodnie z wymaganiamiprzepisów prawa
odnoszącymisię do funkcjonowania żywienia zbiorowego,pracownicy kuchni
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zobowiązanisądoprzestrzeganiawszelkichzasadsanitarno–higienicznychzgodnie
zzaleceniamiwczasieepidemii.

3. Posiłkisąwydawanezmianowoispożywanew grupachzdanejklasylubgrupy
świetlicowej.

4. Sztućceorazkompotsąwydawanebezpośrednioprzezobsługę,każdemuuczniowi.

5. Pokażdorazowym wydaniuposiłku,blatystołów ikrzesłapokażdejgrupie,muszą
byćobowiązkowodezynfekowane,zaśnaczyniaisztućcemyte
wzmywarcezdodatkiem detergentuwtemperaturzemin.60 Ciwyparzane.

6. Pracownicysą zobligowanido utrzymania wysokiejhigieny,mycia idezynfekcji
stanowiskpracy,opakowańproduktów,sprzętukuchennego,naczyństołowychoraz
sztućców.

ŚWIETLICASZKOLNA

1. Nazajęciaświetlicowemożeuczęszczaćuczeńbezobjawów sugerującychinfekcję
górnych dróg oddechowych oraz w sytuacjigdydomownicynie przebywają na
kwarantannielubizolacjiwwarunkachdomowych.

2. Uczniowiemogąbyćprzyprowadzanidoszkołyizniejodbieraniprzezopiekunówbez
objawówchorobowychsugerującychinfekcjęgórnychdrógoddechowych.

3. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko do świetlicy porannejwejściem
bocznym bezpośrednio na korytarz na parterze,oddaje dziecko pod opiekę
wyznaczonemupracownikowiprzywejściudoplacówki–niewchodzinaterenszkoły.
Rodziceiopiekunowieprawniprzyprowadzającyiodbierającydzieci
do/zplacówkisązobowiązanidozachowaniadystansuspołecznegow odniesieniu
dopracownikówplacówkiorazinnychdzieciiichrodzicówwynoszącyconajmniej1,5
metraatakżedonoszeniamaseczkinaterenieszkoły.

4. Rodzic/opiekunprawnyodbieradzieckowejściem głównym dogodziny15:30
–czekanadzieckowwyznaczonejstrefie.Pogodzinie15:30rodzicodbieradziecko
wejściem bocznym naprzeciwko sali nr 4. Rodzice i opiekunowie prawni
przyprowadzającyiodbierającydziecido/zplacówkisązobowiązanidozachowania
dystansuspołecznegow odniesieniudopracowników placówkiorazinnychdziecii
ichrodziców wynoszącyconajmniej2metryatakże donoszeniamaseczkina
terenieszkoły.

5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnejoraz w innych salach
dydaktycznychzzachowaniem wszelkichzasadbezpieczeństwawczasieepidemii.

6. W salachświetlicowychznajdująsięśrodkidodezynfekcjirąk.

7. Należy tak organizować ikoordynować zajęcia,aby możliwe było zachowanie
dystansuspołecznego,unikaćczęstejzmianypomieszczeń.

8. Możliwiejaknajczęściejorganizowaćzajęcianaświeżym powietrzu.

9. W trakciezajęćświetlicowychnauczycielzobowiązanyjestdowietrzeniasalicona
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mniejraznagodzinę.Przedmiotyisprzętyznajdującesięwsali,którychniemożna
skutecznieumyćlubzdezynfekowaćnależyusunąćlubuniemożliwićdonichdostęp.

10.Obowiązująogólnezasadyhigieny:częstemycierąk,przedprzyjściem doświetlicy,
przedposiłkiem orazpopowrocieześwieżegopowietrza,ochronapodczaskichaniai
kaszluorazunikaniedotykaniaoczu,nosaiust.

11.Dziecinie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek,
samochodów,pluszaków).

12.Uczniowieposiadająswojeprzyboryszkolne,któryminiewymieniająsięzinnymi.

BIBLIOTEKASZKOLNA

1. Korzystaniezbibliotekiszkolnejodbywasięzgodniezzachowaniem wszelkichzasad
bezpieczeństwaihigienywczasieepidemii.

2. Bibliotekaszkolnajestczynnawgodzinach

poniedziałek9.00-14.00

wtorek8.00-15.00

środa8.00-15.00

czwartek8.00-14.00

piątek9.00-14.00

3. Uczniowie wypożyczają książkiz zachowaniem zasadydystansu między sobą
wynoszącym 1,5m.Wbibliotecemożeprzebywaćmaksymalnie2uczniów.

4. Uczniowieprzedwejściem dobibliotekidezynfekująręce.

5. W biblioteceszkolnejjestwydzielonemiejscedlaksiążekorazinnychmateriałów,
którezostanąpoddanekwarantannieprzezokres2dni.

6. W czasiepobytuwbiblioteceszkolnejuczniowieniekorzystajązczytelni.

PROCEDURAPOSTĘPOWANIANAWYPADEKSTWIERDZENIAPODEJRZENIA

ZAKAŻENIAUDZIECKA

1. Celem proceduryjestzapewnieniebezpieczeństwauczniom ipracownikom placówki
nawypadekstwierdzeniapodejrzeniazakażeniaudziecka
izminimalizowanierozprzestrzenianiasięwirusawszkole.
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2. W przypadku symptomów chorobowych – podwyższona temperatura (równa lub
wyższaod37,5°C),kaszel,katar,osłabienie,biegunka,zmianynaskórze,zapalenie
spojówek,bólgłowy,wymiotyiinnych nietypowych objawów (bez względu na
przyczynę),nauczyciel/pielęgniarkaodizolowujeuczniawodrębnym
ioznakowanym pomieszczeniu– Izolatcepodopiekąwyznaczonego pracownika
wyposażonegowśrodkiochronyosobistejzapobiegającezakażeniu.

3. W przypadkuwątpliwościstwierdzeniapodejrzeniazakażeniauuczniaDyrektorlub
osobaprzezniegoupoważnionazwracasiędowłaściwejpowiatowejstacjisanitarno
–epidemiologicznejwcelukonsultacjilubuzyskaniaporady.

4. W przypadku zgłoszenia podejrzenia wystąpienia zakażenia u ucznia placówka
stosujesiędozaleceńpaństwowegopowiatowegoinspektorasanitarnego.

5. W przypadkustwierdzeniapodejrzeniazakażeniauucznianauczyciel/pielęgniarka
bezzwłoczniepowinni:

a) odizolowaćdzieckoiprzeprowadzićjedoIzolatki,

b) zapewnićuczniowinależytąopiekęw trakcieoczekiwanianarodziców/opiekunów
prawnychzzachowaniem wszelkichśrodkówostrożności,

c) po przyjeździe rodziców przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady
medycznej.

6. W Izolatceorazpozostałychużytkowanychpomieszczeniachszkoływ widocznym
miejscu umieszcza się potrzebne wydrukinumerów telefonów,w tym do stacji
sanitarno–epidemiologicznejisłużbmedycznych.

7. Obszar,w którym poruszałsię iprzebywałuczeń,należypoddać gruntownemu
sprzątaniuidezynfekcji.

8. Dyrektorplacówkilubosobaprzezniegoupoważnionainformujestacjęsanitarno–
epidemiologiczną,służbymedyczneopodejrzeniuzakażeniaudziecka,opiekunów
prawnychiorganprowadzący.

9. Uczeń powinien być niezwłocznie odebrany ze szkoły przez rodzica/opiekuna
prawnegoodmomentupowiadomieniaprzezpracownikaszkoły.

10.W sytuacji,kiedyrodzic/opiekunprawnyniezgłosisiędoszkoły,w przeciągujednej
godziny po powiadomieniu o objawach chorobowych u ucznia Dyrektor lub
upoważnionyprzezDyrektorapracownikpowiadamiaPowiatowąStacjęSanitarno-
Epidemiologicznąoraz/lubsłużbymedyczne.

11.W przypadku pogorszenia stanu zdrowiauczniaDyrektorlub osobaprzezniego
upoważnionawezwiepomocmedyczną(nr112,999).

12.Należybezzwłocznieustalićlistęosóbprzebywającychwtym samym czasie
wpomieszczeniachplacówki,wktórychprzebywałodzieckopodejrzane
ozakażenie.

13.W przypadku potwierdzenia zakażenia u dziecka Dyrektor zarządza w trybie
natychmiastowym dezynfekcjęplacówkiwmiaręposiadanychmożliwości
zużyciem naprzykładspecjalistycznegosprzętu,ozonowania.
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PROCEDURAPOSTĘPOWANIANAWYPADEKWYSTĄPIENIAZAKAŻENIA

PERSONELUPLACÓWKI

1. Celem procedury jestzapewnienie bezpieczeństwa uczniom ipracownikom na
wypadekwystąpieniazakażeniaupracownikaizminimalizowanierozprzestrzeniania
sięwirusawplacówce.

2. Należy pamiętać,że do pracy mogą przychodzić jedynie osoby,bez objawów
chorobowych sugerujących infekcjędróg oddechowych orazgdydomownicynie
przebywająnakwarantannielubwizolacjiwwarunkachdomowychlubwizolacji.

3. W przypadkupodejrzenia upracownikapodwyższonejtemperatury(gdyjestona
równaalbo przekracza37,5°C)pracownikniepowinien podjąćpracyipowinien
skorzystaćzteleporadymedycznej.

4. W miaręmożliwościpodczasorganizowaniapracypracownikom powyżej60roku
życialubzistotnymiproblemamizdrowotnymi,którezaliczająosobędogrupytzw.
podwyższonegoryzykastosujesięrozwiązaniaminimalizująceryzykozakażenia(np.
wprzypadkupracownikówadministracjiwmiaręmożliwościpracazdalna).

5. Pracownikwprzypadkuwystąpienianiepokojącychobjawównieprzychodzidopracy,
zgłaszaniezwłocznietenfaktdyrektorowiplacówkiorazkontaktujesiętelefonicznie
z lekarzem podstawowejopiekizdrowotnej,aby uzyskać teleporadę medyczną,
kontaktujesierównieżtelefoniczniezestacjąsanitarno-epidemiologiczną,aw razie
pogarszaniasięstanuzdrowiadzwonipodnr999lub112 iinformuje,żemożebyć
zakażonykoronawirusem.

6. Dyrektorjestzobowiązany do niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika
będącego na stanowiskupracy,w przypadkuwystąpieniauniegoniepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, a także – wstrzymuje
przyjmowaniekolejnychgrupdzieciorazpowiadamia właściwąStacjęSanitarno-
Epidemiologiczną,stosującsięściśledowydawanychinstrukcjiizaleceń.

7. Obszar,po którym poruszała się osoba z podejrzeniem zakażenia,podlega
gruntownemu sprzątaniu idezynfekcji,w tym powierzchnidotykowych (klamek,
poręczy,uchwytów,wyłącznikówitp.).

8. Należybezzwłocznieustalićlistęosóbprzebywającychwtym samym czasie
wpomieszczeniachplacówki,wktórychprzebywałpracownikpodejrzany
ozakażenie.

9. W przypadku potwierdzenia zakażenia u pracownika Dyrektorzarządza w trybie
natychmiastowym dezynfekcjęplacówkiwmiaręposiadanychmożliwości
zużyciem naprzykładspecjalistycznegosprzętu,ozonowania.

10.Dyrektorstosujesiędozaleceńpaństwowegopowiatowegoinspektorasanitarnego
przyustalaniu,czynależywdrożyćdodatkoweprocedurybiorącpoduwagęzaistniały
przypadek.
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PROCEDURAPOSTĘPOWANIANAWYPADEKZAOSTRZENIASIĘSYTUACJI

EPIDEMIOLOGICZNEJ

1. Dyrektorpopowzięciuinformacjinatematzaostrzeniasięsytuacjiepidemiologicznej
lub wystąpienia w placówce przypadków zakażeń wirusem SARS CoV-2 albo
zachorowańnaCOVID-19możeczasowozawiesićzajęciapouprzednim uzyskaniu
zgodyorganu prowadzącego oraz pozytywnejopiniiwłaściwego państwowego
powiatowegoinspektorasanitarnego.

2. Dyrektormożezawiesićzajęciadlagrupylubplacówkiw zakresiewszystkichlub
poszczególnychzajęć.

3. Dyrektorpouzyskaniustosownychopiniiizgódinformujeozawieszeniuzajęćorgan
sprawującynadzórpedagogiczny.

4. Dyrektorwraz z wychowawcamizawiadamiają przyjętymidrogamikomunikacji
niezwłocznieopodjętychdecyzjachrodzicówuczniów.

OCHRONADANYCHOSOBOWYCH

NapodstawierozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679
zdnia27kwietnia2016 r.w sprawie ochronyosób fizycznych
w związku zprzetwarzaniem danych osobowychiw sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenieoochronie
danych),zwanegodalejRODOuprzejmieinformuję,że:

1. Administratorem danychosobowychjestSzkołaPodstawowaNr7im.Stanisława
WyspiańskiegozsiedzibąwZabrzuprzyul.Pokoju41

2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl w każdej
sprawiedotyczącejprzetwarzaniadanychosobowych.

a) Daneosoboweprzetwarzanebędąw celuprzeciwdziałania,zwalczania,
aw szczególnościzapobieganiarozprzestrzenianiasięwirusaCOVID-19orazinnych
choróbzakaźnych.

b) Podstawąprawnąprzetwarzaniadanychosobowychjestart.6ust.1lit.d
ieorazart.9ust.2lit.g,iRODO w związku zustawą zdnia 2 marca 2020r.o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,innych choróbzakaźnychorazwywołanychnimisytuacji
kryzysowych.

c) Dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do
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uzyskania danychosobowychnapodstawieprzepisówprawa.

d) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do
realizacjiceluprzetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej,
a po zakończeniu realizacjiprzechowywane będą w celu obowiązkowej
archiwizacjidokumentacjiprzezczasokreślonywodrębnychprzepisach.

e) PrzysługujePani/Panuprawodostępudotreściswoichdanychosobowychorazich
sprostowania,ograniczeniaprzetwarzanialubprawodowniesieniasprzeciwuwobec
przetwarzania.

f) MaPani/Panprawowniesieniaskargido organunadzorczego – PrezesaUrzędu
OchronyDanychOsobowychpodadresem ul.Stawki2,00-193Warszawa.

g) Daneosoboweniebędą podlegałyzautomatyzowanym procesom podejmowania
decyzjiprzezAdministratoraDanychOsobowych.

POSTANOWIENIAKOŃCOWE

1. Procedurę bezpieczeństwa dzieci i pracowników Szkoły Podstawowej Nr
7 im.StanisławaWyspiańskiego w Zabrzu w czasie trwania pandemiiCOVID-
19 podaje się do wiadomości rodziców / opiekunów prawnych dzieci i
każdegopracownika.

2. ZapoznaniesięztreściąProcedurybezpieczeństwauczniów ipracowników Szkoły
PodstawowejNr7 im.Stanisława Wyspiańskiego w Zabrzu w czasie trwania
pandemiiCOVID-19–pracownikpotwierdzapodpisem naoświadczenie.

3. ZapoznaniesięztreściąProcedurybezpieczeństwauczniów ipracowników Szkoły
PodstawowejNr7 im.Stanisława Wyspiańskiego w Zabrzu w czasie trwania
pandemiiCOVID-19rodzice/opiekunowieprawniuczniów potwierdzają,podpisując
stosowneoświadczeniepodczasobecnościnazebraniuzrodzicami,
wczasiektóregozostajązapoznanizaktamiwewnętrznymiplacówki.

4. Procedura bezpieczeństwa dzieci i pracowników Szkoły Podstawowej Nr7
im.StanisławaWyspiańskiego w Zabrzu w czasie trwania pandemiiCOVID-19
wchodziwżyciezdniem podpisaniaprzezDyrektoraSzkoły.

Zabrze,1września2020r. SabinaTatz

DyrektorSzkołyPodstawowejNr7

im.StanisławaWyspiańskiegowZabrzu


