PROCEDURY ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 IM. LOTNIKÓW POLSKICH
W KOSZALINIE OD 25 MARCA 2022 ROKU
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w Szkole Podstawowej nr 23
im. Lotników Polskich w Koszalinie w związku ze zniesieniem ograniczeń
epidemicznych od 25 marca 2022 roku zostały opracowane na podstawie . rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 679)
i Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji zajęć dydaktycznych
i opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
w Szkole Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie w związku ze
zniesieniem ograniczeń epidemicznych od 25 marca 2022 roku

Zakres procedur
Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich
w Koszalinie organizującej zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze. Dotyczy
ona wszystkich pracowników szkoły (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi),
uczniów i ich rodziców/opiekunów, a także interesantów.
Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedur
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie
Ogólne zasady dla szkół i placówek:
Szczepienie

 rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.

Higiena

 częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wietrzenie

 zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia uczniów.

I. Postanowienia szczegółowe
1. Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

3. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli
ręce wodą z mydłem.
4. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym
jako elementu obowiązującego ich procedury w szkole.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły lub na teren szkoły,
zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
6. W szkole przebywają osoby z zewnątrz bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w szczególności procedury
związanej z bezpieczeństwem zdrowotnym.
7. Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia poprzez
dziennik elektroniczny.
8. Zapewnia się posiadanie termometru bezdotykowego do bezdotykowego pomiaru
temperatury.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
10. Obowiązują ogólne zasady higieny:
 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
 ochrona podczas kichania i kaszlu,
 unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
11. Dokonuje się regularnego czyszczenia z użyciem wody z detergentem lub środkiem
dezynfekującym infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów
wykorzystywanych podczas zajęć.
12. Wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) dokonywać co najmniej raz na godzinę,
w czasie zajęć i podczas przerwy.
13. Monitoruje się codzienne prace porządkowe w szkole ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.
14. Środki do dezynfekcji powierzchni stosuje się ściśle według zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
15. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych mycie rąk i ich dezynfekcję dokonuje się
zgodnie z zasadami zawartymi na plakatach zawieszonych w tych pomieszczeniach.

