Procedury funkcjonowania PLSP
w Kościelcu w czasie epidemii
 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji
w warunkach domowych.

 Należy pozostawać w skutecznej komunikacji z
rodzicami/opiekunami ucznia. Rekomendowany jest
kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na
odległość.

 Uczniowie i pracownicy przy wejściu mają mierzoną

temperaturę termometrem zdalnym. Osoby z temperaturą
powyżej 37,5 stopni nie mogą wejść do szkoły.
Temperaturę mierzy woźna szkolna i dyżurujący
nauczyciel.

 Jeżeli u ucznia wystąpią objawy mogące wskazywać na

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności
gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w gabinecie
pielęgniarki
i rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).

 Po wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo
dezynfekować ręce zgodnie
z instrukcją.

 W przestrzeniach wspólnych i podczas zajęć z całymi

klasami, nauczycielom i uczniom zaleca się stosowanie
masek ochronnych lub przyłbic.

 W klasach, jeśli to możliwe, należy dbać o rozsadzenie
uczniów w maksymalnym dystansie.

 Rodzice/opiekunowie uczniów mogą wchodzić do
przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z 1 uczniem,
b) dystans od kolejnego opiekuna z uczniem min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 Osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków

ochronnych: osłon ust i nosa, rękawiczek jednorazowych
lub dezynfekcja rąk, osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych i w
wyznaczonych obszarach.

 W miarę możliwości należy zachowywać dystans między

osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w
miejscach wspólnych i ograniczać gromadzenie się
uczniów na terenie szkoły oraz unikać częstej zmiany
pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.

 Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć
należy czyścić lub dezynfekować.

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania

fizycznego i sportowych, w których nie można zachować
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w

czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym
ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co

najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć. Za wietrzenie klas

odpowiedzialni są dyżurni, za wietrzenie korytarzy –
pracownicy obsługi.

 Dwóch dyżurnych klasowych wyznacza co tydzień

wychowawca klasy– po jednym dyżurnym z każdej grupy.
W przypadku nieobecności dyżurnego zastępuje go uczeń
kolejny na liście uczniów.

 Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły,
w tym w czasie przerw.

 Podczas zajęć pozalekcyjnych obowiązują te same

zasady, które obowiązują podczas zajęć lekcyjnych.

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniają

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów.

 Do biblioteki, do sekretariatu i księgowości szkolnej można
wchodzić tylko pojedynczo
i w maseczce ochronnej.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja
pomieszczeń i powierzchni
 W gablotach przy wejściu i w pokoju nauczycielskim

umieszczone są numery telefonów
do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kole,
oddziału zakaźnego szpitala
i służb medycznych.

 Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości
sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, myszy komputerowych, włączników. Każda
dezynfekcja jest odnotowywana przez pracownika obsługi
na karcie monitoringu danego pomieszczenia.

 Maski lub rękawice jednorazowe należy wyrzucać do
wyznaczonego pojemnika.

 W miarę możliwości należy ograniczać kontakt
pracowników obsługi i administracji
z uczniami oraz nauczycielami.

 Należy zachowywać dystans społeczny.

Postępowanie w przypadku podejrzenia
zakażenia u pracowników lub uczniów
szkoły
 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na

stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg
oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną.

 W przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia u

pracownika szkoły, ucznia lub rodzica należy niezwłocznie
poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły.

