
Procedura nr 1
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

dotycząca bezpieczeństwa na terenie Oddziału Przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w dobie COVID-19

§ 1
Zasady ogólne

W czasie trwania epidemii COVID-19:
- grupy przedszkolne będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach,
- zostaje ograniczone przebywanie w placówce osób z zewnątrz do osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi i osób współpracujących w sposób konieczny,
- rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki, mają zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i rodziców wynoszący min. 1,5 m,
przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( m.in. osłona ust i 
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
- zostają wprowadzone dodatkowe środki ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi 
osobami, w tym z dostawcami posiłków (rękawiczki, maseczki na twarz, itp.),
- przy wejściu do szkoły zostaje umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, co łączy się z koniecznością dla 
wszystkich do korzystania z niego,
- pracownicy, w razie konieczności, zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym 
rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice,
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i salach zostają wywieszone plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk,
- dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie placówki placu zabaw i 
boiska,
- szkoła zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, gdyby nie 
było to możliwe niezdezynfekowane miejsca będą oznaczone taśmą i odpowiednio zabezpieczone 
przed używaniem,
- szkoła zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków,
- szkoła udostępnia procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia,
- szkoła przeprowadza spotkania z pracownikami podczas których zwraca uwagę, aby kładli 
szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych,
- do placówki nie przychodzą nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy,
- szkoła nie angażuje w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60-ego roku 
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi
- szkoła dokłada wszelkich starań, by unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad 
dziećmi,
- szkoła wyznaczyła i przygotowała pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i 
płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 
objawów chorobowych, tzw. Izolatorium



- w szkole umieszczono numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych,
- szkoła przygotowała ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami,
- podczas posiłków, obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do 
funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności, 
np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów,
- szkoła zorganizowała bezpieczne spożywanie posiłków,
-  wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu
w temperaturze min. 60 st. lub są wyparzane,
- szkoła wymaga od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

§ 2
Postanowienia końcowe

Procedura niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 września 2020roku i obowiązuje do odwołania.

                                                                               


