Procedura organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 6
im. Druha Wacława Milke w Płocku w roku szkolnym 2021/2022
Ogólne zasady dla szkoły:
Szczepienie

− rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów

Higiena

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

Wietrzenie -

zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów

I. Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w trosce o zdrowie
publiczne uczniów, pracowników szkoły i ich najbliższych oraz określenie działań
prewencyjnych mających na celu zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
II. Zakres procedury
Procedura obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke
w Płocku.
III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury
Dyrektor szkoły
IV. Postanowienia ogólne
1. Do szkoły może przychodzić tylko uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów
wskazujących na infekcję lub choroby zakaźne.
2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna
aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka .
3. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekuna bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli
ręce wodą z mydłem.
5. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim może
określić szczegółowe zasady bezpieczeństwa zdrowotnego w regulaminie szkoły
i upowszechnia je wśród całej społeczności szkolnej.
6. Ograniczeniu ulega przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz, co do zasady
1 opiekun z dzieckiem/ dziećmi. Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu
szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
Dodatkowo zaleca się higienę rąk
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7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
8. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która
uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów).
V. Higiena i dezynfekcja
1. Ogólne zasady higieny:
- częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
- ochrona podczas kichania i kaszlu,
- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
- niedzielenie się zaczętym jedzeniem
2. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
3. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry.
4. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków
dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów
wykorzystywanych podczas zajęć.
5. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac
porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych,
pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników, sprzętu sportowego
– po każdym jego użyciu przez daną klasę.
6. Po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk (umieszczony jest tam
specjalny środek do dezynfekcji oraz informacja z instrukcją).
7. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest numer telefonu do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk.
9. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły
11. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.
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VI. Organizacja pracy szkoły
1.Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną
do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
2. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w miarę możliwości wyznaczonej stałej
sali.
3. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie
się poszczególnych grup uczniów na terenie placówki (np. różne godziny:
rozpoczynania zajęć, przerw, posiłków) oraz uniemożliwi częstą zmianę
pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
4. W miarę możliwości przerwy będą organizowane na świeżym powietrzu (dotyczy
okresu wiosenno – letniego).
5. Sale lekcyjne oraz części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
6. Z szatni będą korzystały dzieci z zachowaniem zasady jeden boks na klasę
o danej godzinie.
7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
8.Do regulaminu korzystania ze świetlicy zostały wprowadzone zapisy dotyczące
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego. Po zajęciach klas I-III na pracę świetlicy
zostały przeznaczone również inne stałe pracownie. Zajęcia świetlicowe odbywać
się będą w miarę możliwości w grupach stałych uczniów.
9. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe będą wietrzone
nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
10.Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny
zielone.
11. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego
możliwe jest na określonych zasadach w porozumieniu z pielęgniarką szkolną
oraz świadczeniodawcą usług stomatologicznych, zgodnie z wytycznymi Ministra
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków
1. Znajdujące się w szkole źródełko wody pitnej pozostaje wyłączone z użytkowania
2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia i jadalnia) w szkole należy zapewnić
warunki higieniczne wymagane przepisami prawa.
3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscu do tego
przeznaczonym.
3

4. Posiłki będą wydawane w systemie zmianowym, po każdej grupie dokonane
zostanie czyszczenie blatów stołów i ławek. Na danej zmianie obiadowej będzie
wyznaczona stała grupa uczniów z poszczególnych klas.
5. Wielorazowe naczynia i sztućce będą wyparzane.
6. Dania będą wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

VIII. Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia
choroby zakaźnej u uczniów
1. Jeżeli zaobserwuje się u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych należy go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego
odebrania ucznia ze szkoły
2. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej.
IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej.
2. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy niezwłocznie informuje
o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:
a) kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając
kontaktu z innymi osobami),
b) do czasu ustalenia stanu zdrowia, dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
w razie potrzeby wzywa pomoc medyczną
c) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, będzie bezzwłocznie
poddany gruntownemu sprzątaniu.
3. W przypadku zaobserwowania u pracownika innych objawów chorobowych,
stosuje się działania opisane w pkt.1.
4. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego.

.
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