PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ KONSULTACJI DLA
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH W PLACÓWCE

W CZASIE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA
I ZWALCZANIA COVID-19
Podstawa prawna:

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 493, 530, 564, 657)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(DZ.U. 2020, poz.871)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. 2020, poz.872)

•

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

▪ Przy wejściu głównym do Ośrodka umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.

▪ Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły w celu
konsultacji, mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników
szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. i nie wchodzą na
teren Ośrodka. Zachowanie dystansu społecznego, obowiązuje również
pełnoletnich uczniów, którzy samodzielnie przychodzą do szkoły.

▪ Rodzice/ opiekunowie w pierwszym dniu konsultacji przekazują nauczycielowi
oświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Pełnoletni uczeń sam podpisuje
oświadczenie.

▪ Uczeń jest przekazywany w drzwiach wejściowych do nauczyciela prowadzącego
konsultacje, zaopatrzonego w maseczkę lub przyłbicę oraz rękawice ochronne.

Następnie uczeń ma mierzoną temperaturę ciała i korzysta z płynu
dezynfekującego do rąk przy wejściu.

▪ Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie
przekraczały obowiązujących stref przebywania.

▪ Nauczyciel lub wyznaczony pracownik Ośrodka nadzoruje ucznia, który w szatni
ściąga odzież wierzchnią i zmienia obuwie. W szatni może jednocześnie
przebywać maksymalnie dwóch uczniów z opiekunami. Następnie uczeń wraz z
nauczycielem udaje się (cały czas z zachowaniem dystansu społecznego do innej
osoby) do sali zajęć, w której odbędą się konsultacje.

▪ Nauczyciele prowadzą konsultacje, zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez dyrektora szkoły na podstawie zgłoszeń przez rodziców lub uczniów.
Nauczyciele prowadząc konsultacje są zabezpieczeni w środki ochrony
osobistej: przyłbice lub maski oraz rękawice ochronne.

▪ Uczniowie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają
ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.

▪ Nauczyciel bibliotekarz ustalił i upowszechnił zasady korzystania z biblioteki
szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla
książek i innych materiałów.

▪ Zobligowany nauczyciel bibliotekarz wyznaczył miejsce składowania oddawanych
książek oznaczonych datą, (w której zostały przyjęte) na portierni.

▪ Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, w których odbywają
się konsultacje pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w
tym blatów w salach, klawiatur, włączników.

▪ Regularnie dezynfekowane są często używane powierzchnie użytkowe
i wyposażenie wykorzystywane do konsultacji. W szczególności należy
przeprowadzić takie działania po zakończeniu konsultacji przez uczestnika (w
przypadku spotkań indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem
zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.

▪ Minimalna przestrzeń do zajęć dla ucznia w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na
1 osobę , należy pamiętać o 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m
odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

▪ Z sali, w której przebywa uczeń i nauczyciel na konsultacji, należy usunąć
przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
Przybory wykorzystywane podczas konsultacji należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.

▪ Uczeń ma mieć własne przybory piśmiennicze i podręczniki, które w czasie
konsultacji mogą znajdować się na stoliku ucznia, w plecaku lub we własnej szafce
. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

▪ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

▪ Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie konsultacji.

▪ Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy
uczniami.

▪ Do szkoły , na konsultacje może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

▪ Uczniowie niepełnoletni do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby
zdrowe.

▪ Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać ucznia do szkoły.

▪ Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w
wyznaczonych obszarach.

▪ Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
▪ Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy
odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z
zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.( Izolatorium)

▪ W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika
zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym
pomieszczeniu (izolatorium) tej osoby od innych osób przebywających w
placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do
kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/
wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do
dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

▪ Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że
mogą być zakażeni koronawirusem.

▪ W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na
stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do
domu (transport własny lub sanitarny). Należy powiadomić właściwą miejscowo
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń.

▪ Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w
którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma
takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie
odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.

▪ Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

▪ Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.

