Regulamin
zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego
Szkoły Podstawowej nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Woli Rzędzińskiej
(obowiązuje od 25.03.2022)

§1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze wytyczne dotyczą wszystkich pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej oraz ich rodziców.
2. Procedury przedstawione w regulaminie określają zasady bezpiecznego funkcjonowania w
szkole pracowników, rodziców i uczniów przebywających w szkole.
3. W szkole stosuje się wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dnia 25 marca 2022 roku.
4. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady:.
Szczepienie rekomendowane są szczepienia dla pracowników i uczniów zgodnie z
Programem Szczepień ochronnych na dany rok
Higiena

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

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

§2.
Higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni oraz innych przedmiotów
1. Na terenie szkoły należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem oraz po skorzystaniu z
toalety.
2. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych, tj. poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów stolików,
oparć krzesełek i siedzisk oraz włączników świateł, systematycznym wietrzeniem
pomieszczeń w szkole.
3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
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4. Podczas codziennego wietrzenia sal i korytarzy należy zapewnić bezpieczeństwo uczniom w
czasie, gdy są otwarte okna.
5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a obok dozowników z płynem do dezynfekcji rąk – również
instrukcje dezynfekcji.
6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich
czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
7. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
8. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady.

§3.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej.
2. Miejscem wydzielonym (m.in. wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący), w
którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby
infekcyjnej jest gabinet pielęgniarki szkolnej.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby
zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka
konieczność, wzywa pomoc medyczną.
4. Ustala się miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi
infekcję lub chorobę zakaźną i przeprowadza się dodatkowe sprzątanie zgodnie z
wytycznymi, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze,
uchwyty itp.).
5. Na bieżąco należy śledzić obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego oraz informacji MZ i GIS.
§4.
Organizacja pracy szkoły
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
Uczniowie mogą być do szkoły przyprowadzani i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
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W szkole obowiązują 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.
1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30 – 16.00.
2. Szkoła dla uczniów korzystających ze świetlicy otwarta jest od godziny 6.30.
3. Dla uczniów nieuczestniczących w zajęciach świetlicowych szkoła otwarta jest od
godziny 7.30 i od tej godziny uczniowie objęci są nadzorem ze strony nauczycieli
dyżurujących.
4. Uczniowie przychodzący przed rozpoczęciem dyżurów nauczycieli na korytarzu
zobowiązani są do zgłoszenia się na świetlicę. Niedozwolone jest przebywanie uczniów w
szkole bez nadzoru nauczyciela.
5. Klasy 1 i 2 korzystają z wejścia do szkoły od strony południowej/ od drogi powiatowej/.
6. Uczniowie klasy 3 korzystają z wejścia od strony zachodniej/ od Ochronki/.
7. Uczniowie uczęszczający w godzinach porannych do świetlicy szkolnej korzystają z
wejścia do szkoły od strony północnej/ od Centrum Rekreacji Wodnej.
8. Przy wejściu do szkoły udostępnia się płyn do dezynfekcji wraz z instrukcją prawidłowej
dezynfekcji rąk.
9. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym
jako elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.
10. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub
na teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
11. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Osoby te są zobowiązane do przestrzegania zasad
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
12. Rekomenduje się nadmierne gromadzenie się w szkole osób (w tym uczniów).
13. Ustaloną przez szkołę ścieżką szybkiej komunikacji z rodzicami, która będzie
wykorzystana w przypadku pojawienia się u wychowanka objawów choroby (kaszlu,
duszności, problemów z oddychaniem, podwyższonej temperatury, zmęczenia), jest kontakt
telefoniczny.
14. Rodzice są zobowiązani do uaktualnienia u wychowawcy numeru telefonu, pod którym
będą cały czas dostępni i będą go bezwzględnie odbierać.
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15. Wychowawca w swojej dokumentacji ma wszystkie numery kontaktowe, których kopię
przekazuje na liście zbiorczej do dyrektora szkoły.
16. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
bądź chorobę zakaźną, odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania
ucznia ze szkoły. W razie konieczności należy zmierzyć dziecku temperaturę z pomocą
termometru bezdotykowego znajdującego się w szkole.
17. W szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, którego właściciel ustala zasady
współpracy z uczniami i ich rodzicami oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych dla
uczniów szkoły.
18. W szkole według określonych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego ustalonych z
Ośrodkiem Zdrowia świadczącym usługę funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej.
19. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone.
Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się.
20. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków
dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów
wykorzystywanych podczas zajęć.
21. Jeśli uczeń podczas lekcji wychowania fizycznego korzysta z napoju, to butelka z wodą
powinna być podpisana. Butelek z wodą bez podpisu nie można wnosić na salę
gimnastyczną.
22. Podczas zajęć prowadzonych na basenie obowiązuje regulamin pływalni, z którym
uczniowie zostaną zapoznani.
23. Podczas sprzyjającej pogody zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą na
otwartej przestrzeni.
§5.
Kuchnia i stołówka szkolna
Rekomenduje się ograniczenie kontaktów personelu kuchennego i pracowników
administracji oraz obsługi sprzątającej z uczniami oraz nauczycielami.
1. Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:
1) rygorystyczne przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi
funkcjonowania zbiorowego żywienia;
2) stosowanie środków higieny osobistej w postaci fartuchów oraz rękawiczek;
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3) szczególnie staranna dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
4) gruntowne dezynfekowanie powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego,
zmywalni i obieralni po zakończonej pracy;
5) intendent ma obowiązek dochowania dbałości o higieniczny odbiór towaru od dostawców
i zwracanie uwagi, by dostawca nie wchodził na teren kuchni;
6) intendent dba o dezynfekcję stołówki szkolnej po każdej grupie, która korzystała z posiłku
w jadalni (dezynfekcja blatów stolików, oparć krzeseł).
7) Po każdej grupie stołówka jest dezynfekowana i przygotowywana do wydawania posiłku
następnej grupie uczniów.
8) Sztućce i dania obiadowe są wydawane uczniowi bezpośrednio przez obsługę stołówki.

Podstawa prawna:
Opracowano na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych obowiązujących od 25 marca 2022 roku.
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