PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GLIWICACH
OD 1 KWIETNIA 2022 ROKU.
I. Podstawa prawna.
1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazowi zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.
U. poz. 679)
2. art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.
910),
3. art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
II. Ogólne zasady organizacji pracy.
1. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Gliwicach pracuje zgodnie z wytycznymi zachowania
bezpieczeństwa

zdrowotnego

MEiN,

MZ

i

GIS

dla

szkół podstawowych

i ponadpodstawowych.
2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt
telefoniczny, mailowy, przez dziennik elektroniczny. Kontakt osobisty powinien odbywać się
po wcześniejszym umówieniu.
3. Ogranicza się do minimum kontakty dzieci uczęszczających do przedszkola z uczniami
szkoły podstawowej.
4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
5. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej.
6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Opiekunowie czekając na swoje dziecko nie
wchodzą do szkoły.
7. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji, który uwzględnia powyższe wytyczne.
8. Uczniowie

w

pierwszej

kolejności

po

przyjściu

do

szkoły

myją

ręce

wodą z mydłem.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
bądź chorobę zakaźną, należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Lista telefonów znajduje się w sekretariacie.
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10. Ogólne zasady higieny:
 częste mycie rąk -po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, pamiętać należy o
tym przed spożywaniem posiłku.
 ochrona podczas kichania i kaszlu,
 unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
11. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem,
po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić
regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem.
12. Należy

regularnie

czyścić,

z

użyciem

wody

z

detergentem

lub

środków

dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów
wykorzystywanych podczas zajęć.
13. Sale, części wspólnych (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę,
w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
15. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała uczniów
w okresach wyznaczonych zarządzeniem dyrektora placówki. Na pomiar temperatury
u dziecka rodzice, prawni opiekunowi wyrażają pisemną zgodę.
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