Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Trepczy z dnia 27.08.2021 r.

Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19
w Szkole Podstawowej w Trepczy
Celem procedur jest ochrona zdrowia i życia pracowników, uczniów oraz ich
rodziców/opiekunów prawnych.
Opracowane zostały na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEiN dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2021r.
Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Dezynfekcja

− przed

Dystans

− minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5

Higiena

− częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona

Maseczka

− w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można

Wietrzenie

− przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także

i po zajęciach mycie powierzchni
detergentem
lub
dezynfekcja
środkiem
dezynfekującym.
m.
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
zachować dystansu.
w dni wolne od zajęć.

§1Organizacja pracy
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie
z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania

rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
4. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach.

5. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny:

•

częste mycie rąk wodą z mydłem po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
z toalety

•

ochrona podczas kichania i kaszlu

•

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren

szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne
w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
7. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, mają

obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta
i nos maseczką oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
8. Do każdej klasy przypisana jest sala lekcyjna, w której będą odbywać się zajęcia; jedynie

lekcje wychowania fizycznego oraz częściowo informatyki będą odbywać się w innej
sali.
9. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

− zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej
1,5 m,
− pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
− w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami
uczniów,
− w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub
środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
10. Należy codziennie wietrzyć sale, części wspólne, korytarze nie rzadziej niż co godzinę,

w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć
i podczas przerw ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom w czasie, gdy okna są otwarte, a także w dni wolne od zajęć.
11. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę.

12. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,

z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
14. Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się na świeżym powietrzu w miarę
sprzyjających warunków pogodowych lub w sali gimnastycznej.
15. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na

terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
16. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi

dystans.
17. W przypadku zmianowości zespołów klasowych i korzystania z tych samych urządzeń,

czyszczenie powinno odbyć się przed korzystaniem przez kolejnym zespołem
klasowym.
18. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji/wyczyszczenia urządzeń na boisku szkolnym

Dyrektor Szkoły zarządzi wyłączenie z użytkowania boiska.
19. W czasie przerw międzylekcyjnych w częściach wspólnych należy zakrywać usta

i nos.
20. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
21. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz

(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do
zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób
(min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca
się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
22. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez uczniów różnych przedmiotów lub zabawek

z domu oraz zabierania przedmiotów i zabawek ze szkoły. Każdy uczeń korzysta
wyłącznie ze swoich przyborów szkolnych, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, a po zajęciach przechowywane są w indywidualnej szafce lub
plecaku ucznia.
23. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

24. Uczeń nie może wymieniać się przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich

pożyczać.
25. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
26. Zajęcia pozalekcyjne organizuje się w małych grupach lub w oddziałach klasowych,

z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed
rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni
dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
27. W szkole obowiązują zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,

z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach.
28. W szkole obowiązują ustalone przez higienistkę szkolną zasady korzystania

z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, z uwzględnieniem wymagań
określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
29. Dziecko, wchodząc do budynku szkoły, ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w szatni,

częściach wspólnych i w świetlicy. Może ją zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w klasie.
30. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie

pandemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem,
ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę
w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody
z detergentem lub dezynfekcji.
31. Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub

nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
32. Uczniowie samodzielnie przebierają się w szatni.
33. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły,

ma obowiązek zasłaniania ust i nosa, mieć założone rękawiczki jednorazowe lub
zdezynfekować ręce przed wejściem.
34. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),
może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.

35. Uczniowie samodzielnie przychodzący do szkoły, którzy wykazują objawy chorobowe

36.

37.
38.

39.
40.

41.
42.

są izolowani w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min.
2 m odległości od innych osób i pozostają w szkole pod opieką pracownika do czasu
odbioru przez rodziców.
Uczniowie samodzielnie wracający do domu po zakończonych lekcjach, udają się do
szatni, mając zasłonięte usta i nos. Bezpośrednio po zmianie obuwia i założeniu odzieży
wierzchniej opuszczają szatnię.
Pomieszczenia szkoły będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS
z użyciem detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia
dezynfekowanych przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.
Dezynfekowanie sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed
rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów
w salach, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.
Personel szkoły powinien zachować dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 metra.
Uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa podczas:
a) jazdy autobusem do i ze szkoły,
b) pobytu w świetlicy przed i po lekcjach.
c) pobytu w częściach wspólnych.

43. Dyrektor szkoły upowszechnia procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,

z uwzględnieniem:
− specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć
w formie zdalnej,
− zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,
− aktualnych przepisów prawa.
44. Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w

szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami
prawnymi, np.:
- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni –
obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

§2 Rodzice

1. Rodzice zobowiązani są:
a) do przyprowadzania do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów
chorobowych;
b) udzielenia rzetelnej informacji /udokumentowanej na piśmie w formie
oświadczenia/ o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID 19,
przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz
zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole;
c) ograniczenia osób upoważnionych do przyprowadzania i odbierania dziecka ze
szkoły;
d) stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie szkoły;
e) udzielania rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka przy każdorazowym
przyprowadzaniu dziecka do szkoły;
f) udostępnienia aktualnego numeru telefonu, za pomocą którego pracownik szkoły
ma możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami;
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. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze szkoły powinny być zdrowe.
Rodzic/opiekun prawny czekający przed budynkiem szkoły na odbiór dziecka
zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim
stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego – odległości min.
1,5 m w stosunku do pracowników szkoły oraz innych rodziców i opiekunów
czekających na odbiór dzieci.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
5. Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu
szkoły.
6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny – unikanie
dotykania oczu, nosa i ust; częste mycie rąk wodą z mydłem; niepodawanie ręki na
powitanie; zasłanianie podczas kichania czy kaszlu.
§3Nauczyciele
1. Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć, realizując zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w
której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych
odstępach czasowych.
3. Nauczyciele mają obowiązek wyjaśnić uczniom nowe zasady obowiązujące w szkole
i konieczność ich stosowania m.in.:
a) częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się
w łazienkach;

b) unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.
4. Nauczyciele zwracają uwagę na częste i regularne mycie rąk, szczególnie przed
posiłkiem, po korzystaniu z toalety, po powrocie z boiska.
5. Nauczyciele zobowiązani są do powiadomienia rodziców oraz dyrekcję szkoły
w sytuacji wystąpienia u ucznia objawów chorobowych.
6. Nauczyciele i personel obsługujący szkołę zobowiązani są do przestrzegania reżimu
sanitarnego i ograniczenia kontaktów z innymi pracownikami szkoły. W czasie
kontaktów z innymi pracownikami konieczne jest stosowanie dystansu społecznego.
7. Nauczyciele kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów, dziennika
elektronicznego lub poczty e -mail.
8. Podczas wychodzenia uczniów z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia
dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości
od innych osób. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego
wychodzenia z sali z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu
społecznego. Jeżeli jest to ostatnia lekcja uczniów, nauczyciel dopilnowuje, aby zasłonili
usta i nos i sprowadza ich do szatni i sprawuje opiekę do czasu opuszczenia szatni przez
uczniów. W szatni przebywać może tylko jedna klasa, pozostałe oczekują na swoją kolej
na korytarzu.
9. Nauczyciel bibliotekarz ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej
oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek
i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
10. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi
kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
11. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć
uczniowi/dziecku temperaturę.
§4 Pracownicy obsługi
1. Pracownicy szkoły powinni dołożyć starań, by chronić siebie, dzieci i innych
pracowników przed zarażeniem.
2. W kontaktach z rodzicami oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz zasłaniają usta
i nos oraz zachowują dystans społeczny.
3. W czasie czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami
z zewnątrz nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
4. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników.
5. W salach lekcyjnych i sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga
powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć,
a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub
dezynfekować.

7. Po zakończeniu zajęć oddziału przedszkolnego, przed zajęciami punktu przedszkolnego
dezynfekować zabawki, siedziska i oparcia krzesełek, blaty stolików, inne
powierzchnie- poręcze, klamki i włączniki.
8. Należy wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
9. W sali gimnastycznej podłoga oraz używany sprzęt sportowy, wskazany przez
nauczyciela powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu
zajęć, a w miarę możliwości częściej.
10. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
11. Pracownicy obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
12. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie
czasu
niezbędnego
do
wywietrzenia
dezynfekowanych
pomieszczeń
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
13. Zaleca się:
• utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) –
mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
• dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie
oraz w razie potrzeby,
• dezynfekcję sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł
przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
• dezynfekcję toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz
w razie potrzeby,
14. Do obowiązków pracowników obsługi należy także:
• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych
przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące
uzupełnianie,
• sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich
mycie i dezynfekowanie,
• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
i dezynfekcja.
15. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
16. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

§ 5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie koronawirusem poza szkołą powinien
zgłosić ten fakt dyrektorowi.
3. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów
infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą
wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę
o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999
lub 112.
4. Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować się od innych osób, nie należy zgłaszać
się samemu do placówek służby zdrowia bez wcześniejszego uzgodnienia.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym
odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności
pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej
(uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika).
W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sanoku przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a
także obowiązujących przepisów prawa.
10. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp)
potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.
11. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarnoepidemiologicznej w Sanoku w celu konsultacji lub uzyskania porady
- tel. 605 588 412.
12. Przemieszczając się do szpitala lub do domu po podejrzeniu wystąpienia zakażenia,
należy zrezygnować ze środków komunikacji publicznej.

13. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ustalić listę
osób przebywających w tym samym czasie w częściach szkoły, w których przebywała
osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego
§ 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie
mogą posyłać dziecka do szkoły i przychodzić do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem
zakaźnym.
3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia
dyrektora szkoły.
4. Ucznia z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając go
w przygotowanym izolatorium. Uczeń pozostawać będzie pod opieką pracownika
wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju
ochronnego fartuch ochronny, maska, przyłbica. Zalecana odległość od ucznia – 2 m.
we wspomnianym pomieszczeniu w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub dziecko podejrzane
o zarażenie koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
6. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia
rodziców dziecka w celu niezwłocznego odebrania dziecka, Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Sanoku - nr tel. 13 46412 19, 605 588 412 oraz Wójta
Gminy Sanok- 13 46 565 80.
7. Po przyjeździe rodziców uczeń pozostaje pod ich opieką. Rodzice zobowiązani są do
postępowania zgodnie z wytycznymi pracownika PSSE.
8. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, Organem
Prowadzącym, Podkarpackim Kuratorem Oświaty i o podjętych działaniach
niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
9. Należy ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie
w pomieszczeniach, w których przebywała osoba z objawami zakażenia.
10. W przypadku ewentualnych objawów u personelu szkoły, należy stosować się do
odpowiednich punktów powyższej procedury.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy
powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną
w Sanoku, ul. Jezierskiego 39, telefon dyżurny - 605 588 412 (alarmowy)

w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, w przypadku nasilonych
objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112.
2. CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800
190 590
3. Procedura może być modyfikowana.

