Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
Tekst ujednolicony z dnia 31-08-2021
I. OGÓLNE WYTYCZNE
1. SZCZEPIENIE − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych
grupach wiekowych.
2. DEZYNFEKCJA − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja
środkiem dezynfekującym.
3. DYSTANS − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
4. HIGIENA − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
5. MASECZKA − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
6. WIETRZENIE − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Bezpośrednio po przybyciu do szkoły oraz przed rozpoczęciem każdej jednostki lekcyjnej
uczniowie oraz nauczyciele są zobowiązani do umycia lub dezynfekcji rąk.
3. Bezpośrednio po przybyciu do szkoły uczniowie są zobowiązani do zmiany obuwia.
Zmiana obuwia ma na celu zachowanie czystości podłóg, zapobieganie poślizgom,
ochronę stóp przed urazami.
4. Uczniowie mają obowiązek używać maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma
możliwości zachowania dystansu 1,5 m.
5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi.
6. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, przebywając na terenie szkoły mają
obowiązek przestrzegać następujących zasad:
a) brak objawów infekcji,
b) 1 opiekun z dzieckiem,
c) dystans od innych osób przynajmniej 1,5 m,
d) maseczki w przestrzeniach wspólnych (np. korytarz, klatka schodowa),
e) dezynfekcja rąk.
7. Płyn do dezynfekcji udostępniony jest wszystkim osobom przebywającym w szkole.
Dozowniki znajdują się przy wejściu do szkoły oraz w każdej klasie.

8. Pracownicy obsługi regularnie uzupełniają dozowniki płynem do dezynfekcji.
9. Szkoła dysponuje zapasem maseczek jednorazowych, które w razie potrzeby wydają
pracownicy obsługi.
10. Maseczki i rękawiczki zużyte przez osoby zdrowe powinny być wrzucane do pojemnika
na odpady inne/zmieszane.
11. Przed rozpoczęciem zajęć oraz w przerwach międzylekcyjnych powierzchnie dotykowe
(biura, ławki, krzesła, klawiatury itp.) są dezynfekowane przez pracownika obsługi.
12. Sale lekcyjne są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
13. Korytarz szkolny i klatka schodowa wietrzone są przynajmniej raz dziennie, z
uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych.
14. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym
ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
15. Przy wejściu głównym umieszcza się numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie
koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
16. Przy wejściu do szkoły zamieszcza się informację o obowiązku noszenia maseczek oraz
dezynfekowania rąk.
17. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA INFEKCJI
18. Uczeń, u którego zaobserwuje się objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych (w
szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), zostaje odizolowany w
odrębnym pomieszczeniu. Rodzice zostają niezwłocznie poinformowani o konieczności
pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
19. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów infekcji
dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od
wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w
domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie nagłego
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
20. Wszyscy pracownicy szkoły są uprawnieni do egzekwowania przestrzegania powyższych
zasad przez uczniów i osoby trzecie.

