
Procedura organizacji pracy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców (opiekunów)
w czasie zagrożenia epidemicznego

aktualizacja marzec 2022

1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku
z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych
mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

2. Postanowienia ogólne

1. Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie i pracownicy bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub
izolacji domowej.

2. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest dokonać pomiaru temperatury
ciała przy pomocy szybkiego terminala zainstalowanego w holu.

3. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i i z niej odbierany przez opiekunów bez
objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niewchodzenia na teren budynków szkoły,
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w rozdziale 4.

5. Przez objawy o których mowa w pkt. 2.1, należy rozumieć:
a. podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,3oC),
b. ból głowy i mięśni,
c. ból gardła,
d. kaszel,
e. duszności i problemy z oddychaniem,
f. uczucie wyczerpania,
g. brak apetytu.

6. Uczeń lub pracownik szkoły, u którego mogą wystąpić objawy alergii zbliżone do
objawów wymienionych w pkt. 2.5, zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu
szkoły zaświadczenie lekarskie.

7. Należy ograniczyć na terenie szkoły i przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich
obecność jest niezbędna, zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona
nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych
przez dyrektora miejscach.

9. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz
z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2.1.

10. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami
uczniów.



3. Higiena i dezynfekcja

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania
najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety.

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas
kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4. Środki dezynfekcyjne dostępne są przy każdym wejściu do szkoły, w łazienkach,
bibliotece, świetlicy, w wybranych ciągach komunikacyjnych oraz w salach
lekcyjnych.

5. Na terenie szkoły przeprowadzany jest codzienny 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.

6. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim
obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.

7. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz
numery alarmowe 999, 112.

8. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć, należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.

4. Przyprowadzanie uczniów do szkoły. Rodzice w szkole

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niewchodzenia na teren budynków szkoły.
2. Podczas korzystania z szatni uczniowie w miarę możliwości zachowują dystans min.

1 m w stosunku do innych osób, a jeśli jest to niemożliwe, zasłaniają usta i nos za
pomocą maseczki.

3. Rodzice kontaktują się ze szkołą zdalnie: telefonicznie, mailowo, za pomocą
dziennika Librus lub przez wideokonferencję. Tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach możliwy jest kontakt osobisty ze szkołą.

4. Po skończonych lekcjach uczniowie mogą kontaktować się telefonicznie z rodzicami
lub opiekunami w celu umówienia się w sprawie odebrania ze szkoły.

5. Organizacja zajęć dydaktycznych

1. Po zakończeniu zajęć prowadzonych w pracowniach przedmiotowych każdy uczeń
pod nadzorem nauczyciela dezynfekuje swoje stanowisko pracy za pomocą
chusteczki dezynfekującej lub płynu dezynfekującego.



2. Szatnie przy salach wychowania fizycznego są wyłączone z użycia. Chłopcy
przebierają się na zajęcia WF w sali gimnastycznej, a dziewczęta w klasie.

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

4. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
6. Podczas zajęć, na których niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego (np.

praca w grupach) uczniowie zobowiązani są założyć maseczki.

6. Organizacja przerw międzylekcyjnych

1. W klasach 0-3 przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak
nie rzadziej niż co 45 min.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie
krócej niż 30 min. i nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas
trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych lub na boisku oraz unikają
gromadzenia się w przestrzeniach wspólnych budynku.

4. Od 1 marca 2022 ewakuacyjna klatka schodowa oraz południowe wyjście ze
szkoły bezpośrednio na uliczkę zostają wyłączone z użycia.

5. Zaleca się, by podczas przerw niespędzanych na boisku  uczniowie pozostawali
w swoich salach lekcyjnych, by ograniczyć kontakt dużej grupy uczniów na
korytarzach szkolnych.

6. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
7. Uczniowie i pracownicy szkoły podczas przebywania w częściach wspólnych

(ciągi komunikacyjne, szatnia, jadalnia, łazienka) używają maseczek.

7. Świetlica i zajęcia pozalekcyjne w klasach 0-3 oraz 4-8

1. Korzystanie ze świetlicy między godziną 700 a 740 należy ograniczyć do minimum.
Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia w tych godzinach opieki dla dzieci,
wypełniają w karcie świetlicowej oświadczenie o braku możliwości zapewnienia
opieki.

2. Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy kontaktuje się telefonicznie z nauczycielem
sprawującym opiekę nad klasą. Każdej klasie przypisany jest oddzielny numer
telefonu. Po przekazaniu telefonicznym informacji lub przesłaniu wiadomości sms
uczeń kieruje się do wyjścia ze szkoły, gdzie zostaje odebrany przez rodzica.

3. Połączenia telefoniczne na numery świetlicowe wykonywać można tylko ze
zweryfikowanych numerów telefonu, uprzednio podanych w formularzu zgłoszenia do
świetlicy.

8. Gastronomia

1. W celu usprawnienia wydawania obiadów oraz usprawnienia logistyki, oferta
gastronomiczna ograniczona jest do drugiego dania (bez zup i deserów).



2. Uczniowie spożywają posiłki na wyznaczonych przerwach:
● przerwa 11.25-11.50 - klasy 0-2
● przerwa 12.35-12.55 - klasy 3-5
● przerwa 13.40-13.55 - klasy 6-8

3. W stołówce obowiązuje czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej
grupie.

4. W sklepiku szkolnym obowiązuje dystans społeczny 1,5 metra oraz zasłanianie ust
i nosa.

5. Uczniowie przychodzą do szkoły z własnymi podpisanymi bidonami z wodą. Źródełka
wody w klasach oraz centralne źródełko wody zostają wyłączone z użytkowania.

9. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1. W przypadku wystąpienia u ucznia podczas zajęć objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i powiadomić telefonicznie
rodziców/opiekunów o podejrzeniu choroby.

2. Rodziców ucznia o złym stanie zdrowia ucznia powiadamia wychowawca lub
sekretariat szkoły.

3. Uczeń musi być niezwłocznie odesłany ze szkoły transportem indywidualnym
zapewnionym przez rodziców.

4. Uczeń oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym
obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go poprzez zapewnienie
dystansu od innych co najmniej 2 m. Na czas oczekiwania uczeń ma zapewnioną
stałą opiekę osoby dorosłej z zachowaniem środków ostrożności, w tym właściwej
odległości.

5. Na czas oczekiwania na transport uczeń ma zapewnioną jednorazową maseczkę.
6. Pracownicy przejmujący opiekę nad uczniem od rodziców/upoważnionych opiekunów

lub przekazujący ucznia po zajęciach rodzicom/opiekunom zobowiązani są
zachować dystans min. 1,5 m.

7. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad uczniem przebywającym
w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki
ochrony indywidualnej: maseczkę i rękawiczki.

8. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, informowani są
przez wychowawcę o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem dziennika
elektronicznego.

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać
gruntownemu sprzątaniu.

10. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ
prowadzący o zaistniałej sytuacji.

11. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

12. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę
lub protokół.



10. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja kontaktu obejmuje:
a. każdego pracownika szkoły, rodzica/opiekuna prawnego, ucznia

pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie
w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
c. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba

chora.
2. Osób z kontaktu nie uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą
i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome
zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia
codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka,
kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie,
telefonicznie powiadomić stację sanitarno - epidemiologiczną lub zgłosić się
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego,
gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych
środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji
w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we
współpracy ze służbami sanitarnymi.

11. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu:
gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy,
bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje
następujące działania:

a. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia
(unikając kontaktu z innymi osobami),

b. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem
i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
d. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik

niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy bezzwłocznie poddać

gruntownemu sprzątaniu.
3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie

uzasadnionej potrzeby.



4. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ
prowadzący o zaistniałej sytuacji.

5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

12. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej
sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii
sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki, zmianie modelu
kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika lub ucznia informuje organ
prowadzący i kuratora oświaty.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany
jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod
uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę
lub protokół.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części
pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba

6. W przypadku wystąpienia zakażenia u dyrektora szkoły, obowiązki przejmuje
wicedyrektor. W przypadku wystąpienia zakażenia również u wicedyrektora szkoły,
organ prowadzący wyznacza pracownika pełniącego obowiązki dyrektora.

13. Postanowienia końcowe

1. W sytuacjach nieuwzględnionych przez procedury dyrektor szkoły podejmuje
indywidualne decyzje.

2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi procedurami
bezpieczeństwa, przestrzegania ich, a także dołożenia najwyższych starań do
przestrzegania ich przez dzieci.

dyrektor
/-/ Tomasz Karolak

Poznań, 28.02.2022


