Procedury Bezpieczeństwa dotyczące funkcjonowania świetlicy w Szkole
Podstawowej Nr 153 w Krakowie

Organizacja zajęć:
 W grupie przebywać będzie do 12 uczniów;
 Każda grupa ma przydzieloną jedną salę, w której odbywać się będą
zajęcia;
 Grupa może również korzystać z pracowni komputerowej;
 Z sali, w której będą przebywać dzieci usunięte zostaną przedmioty i
sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować;
 W sali odległości pomiędzy stanowiskami powinny i będą wynosić 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka);
 Uczeń musi poosiadać własne przybory szkolne, podręczniki i zeszyty.
Uczniowie nie powinni się wymieniać przyborami.;
 Sala będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę;
 W miarę możliwości uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego,
a wykorzystywany sprzęt sportowy będzie dezynfekowany;
 Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami będą
w miarę możliwości ograniczane;
 Dzieci nie będą miały organizowanych wyjść poza teren szkoły;
 Z uwagi na trudności w dezynfekcji dzieci nie będą korzystały
ze szkolnego placu zabaw;
 Uczeń nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów;
 Uczniowie nie będą korzystać z szatni szkolnej, wszystkie swoje rzeczy
będą przechowywać w sali lekcyjnej;
 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko zatrzymują się
w tzw „wiatrołapie” utrzymując dystans 2 m z pracownikiem szkoły lub
inną osobą, przy czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności
( osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk) i czekają na
wynik pomiaru temperatury u dziecka. Jeśli temperatura przekracza 37,4
dziecko nie zostaje wpuszczone na teren szkoły;
 Przy odbiorze dziecka rodzice/ opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły,
komunikują się z pracownikiem przez domofon. Pracownik szkoły
przyprowadza dziecko;
 Dziecko ma mieć przy sobie swoją maseczkę;

 Rodzice zobowiązują się do punktualnego odbioru dziecka,
przypominamy, że świetlica jest czynna w godzinach 7.00- 17.00;
 Jeśli dziecko wraca samo do domu, to wymagana jest pisemna informacja
od rodziców;
 Temperatura będzie mierzona termometrem bezdotykowym;
 Jeżeli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy choroby, zostanie
odizolowane (gabinet pielęgniarki), niezwłocznie zostaną powiadomieni
rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
W przypadku braku kontaktu z rodzicami lub niemożności szybkiego
odebrania dziecka, o fakcie zostanie powiadomiona najbliższa stacja
sanitarno-epidemjologiczna;
 W przypadku podejrzenia zachorowania u pracownika szkoły , pracownik
zostaje odizolowany, wstrzymuje się wpuszczanie do szkoły kolejnych
uczniów, zawiadamia się właściwą stację sanepid;
 Uczniowie będą spożywali posiłki przyniesione z domu, stołówka szkolna
pozostaje nieczynna;
Higiena, dezynfekcja:
 Przy wejściu do szkoły został umieszczony pojemnik z płynem
do dezynfekcji rąk oraz numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemjologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz organów, które
należy zawiadomić w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;
 Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły mają obowiązek
dezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte usta i nos przez maseczkę;
 Wszyscy, a w szczególności dzieci muszą często myć ręce wodą
z mydłem, dlatego też grupa uczniów została umieszczona w sali
z umywalką, co ułatwi częste mycie dłoni;
 Będzie prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych;
 Wszyscy pracownicy szkoły będą zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej;
 W toaletach zostały wywieszone dokładne instrukcje mycia rąk;
 Do odwołania wyłączona została fontanna wody pitnej.

PODSTAWA PRAWNA:



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz.
284 i 322);
 Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa z 02.03.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374).
 Wytyczne MZ, GIS oraz MEN.

