Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w
Starachowicach w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. (od 1 IX 2021 r.)

Procedury bezpieczeństwa zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez Główny
Inspektorat Sanitarny, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. Mają na celu zachowanie
bezpieczeństwa w szkole w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i dostosowane są do wymogów
organizacyjnych szkoły.

Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek:


















Przyprowadzać do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz dziecko, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.
Przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka (w przypadku wystąpienia u dziecka
objawów chorobowych zbliżonych do COVID-19, a spowodowanych inną chorobą np. alergią,
W miarę możliwości zadbać o to, aby do szkoły dziecko przyprowadzała i odbierała ta sama osoba, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Osoba ta ma obowiązek dezynfekcji rąk,
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów
prawnych wynoszący 1,5 metra oraz zasłaniać usta i nos na terenie szkoły. Do szkoły może wejść jeden opiekun
z dzieckiem/dziećmi.
Pamiętać aby w drodze do szkoły i ze szkoły przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeniu publicznej.
Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (prawidłowym myciu rąk, zasłanianiu buzi
podczas kichania i kasłania).
Pamiętać, że w czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci osłony ust i nosa w trakcje
trwania zajęć lekcyjnych. Jeśli rodzic/prawny opiekun zdecyduje się na posiadanie przez dziecko maseczki jest
zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku
opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
Pamiętać, że w czasie pobytu w szkole jest obowiązek osłony ust i nosa przez uczniów w przestrzeniach
wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych. Rodzic/opiekun prawny zapewnia we własnym zakresie
osłony ust i nosa dla swojego dziecka.
Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek, nie używało w trakcie
pobytu w szkole telefonu komórkowego.
Podkreślać, żeby dziecko unikało dotykania oczu, nosa i ust, często myło ręce wodą z mydłem i nie podawało
ręki na powitanie.
Poinformować dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej spowodowanej koronawirusem w
swoim najbliższym otoczeniu, a zwłaszcza o objęciu kogoś z rodziny kwarantanną lub o zachorowaniu na
COVID-19.
Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od pracowników szkoły.
Bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego na terenie szkoły i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w
szkole.

Nauczyciele mają obowiązek:












Pracować wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo –
wychowawcze w formach dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej.
Systematycznie przypominać dzieciom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na
przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
Organizować wyjścia poszczególnych grup na teren przyległy do szkoły tak, aby grupy uczniów nie
mieszały się ze sobą.
Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
Zachować – jeśli tylko to możliwe - dystans społeczny, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej
1,5 metra.
Dbać o higienę rąk – często myć mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust,
nosa i oczu.
Wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje co najmniej co godzinę.
Organizować przerwy dla uczniów nie rzadziej niż co 45 minut.
Zasłaniać usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych.
Bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego na terenie szkoły i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w
szkole.
W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka)
nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek:













Dbać o higienę rąk – często myć mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust,
nosa i oczu.
Zachować dystans społeczny, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 1,5 metra,
Wykonując prace porządkowe, wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje.
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania
posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekować środkiem dezynfekującym
lub wodą z detergentem.
Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne, szatnie regularnie i starannie
sprzątać z użyciem wody z detergentem.
Sprzęt sportowy starannie dezynfekować z użyciem wody z detergentem co najmniej raz dziennie.
Podłogę w sali gimnastycznej myć wodą z detergentem.
Zasłaniać usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych.
Bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego na terenie szkoły i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w
szkole.
W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka)
pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się
dziećmi.

Uczeń:















Nie może przychodzić do szkoły gdy ma gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby zakaźnej oraz gdy został na
niego nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
Ma obowiązek częstego mycia rąk lub dezynfekcji.
Nie powinien dotykać okolic twarzy.
Zasłania twarz podczas kichania i kaszlu.
Ma obowiązek zasłaniać usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych.
Spożywa tylko swoje jedzenie i picie, podczas jedzenia lub picia zdejmuje osłonę ust i nosa i bezwzględnie
zachowuje dystans społeczny minimum 1,5 m.
Posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce szkolnej, w tornistrze
lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi.
Może pozostawiać przybory i podręczniki kiedy wraca do domu.
Zajmuje stałe miejsce w ławce szkolnej, nie zmienia miejsca w trakcie dnia.
Nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, a zwłaszcza przedmiotów, których nie można
skutecznie zdezynfekować.
Ma obowiązek zachować dystans od nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów minimum 1,5 m.
Nie podaje innym ręki jeśli nie jest to konieczne.
Uważnie słucha i wykonuje polecenia nauczyciela.
Bezwzględnie przestrzega reżimu sanitarnego na terenie szkoły i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w
szkole.
W szkole:

















Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie
umyć/zdezynfekować ręce), zasłanianiu buzi podczas kichania i kasłania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przez osoby przychodzące z zewnątrz.
Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych
przez nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.
Obowiązuje zasada – każda grupa uczniów/klasa w trakcie przebywania w szkole nie kontaktuje się z innymi
grupami uczniów/klasami.
Jedna grupa uczniów/klasa oddziału przedszkolnego i klas I-III przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
Każda z klas I-III oraz oddziału przedszkolnego posiada plan dnia uwzględniający:
- godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły
- korzystanie z przerw
- korzystanie ze stołówki szkolnej
- zajęcia na boisku
Klasy IV-VIII realizują zajęcia w pracowniach przedmiotowych. W pracowniach tych obowiązuje:
- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela, a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m
- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie nauczyciela
- po zakończonych zajęciach dyżurny/nauczyciel dezynfekuje ławki
- po zakończonych zajęciach nauczyciel dezynfekuje biurko
W trakcie przerw międzylekcyjnych każda klasa I-III przebywa w wyznaczonym przez wychowawcę miejscu.
W trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie klas IV-VIII przebywają przed salą w której mają lekcje
Obowiązuje nakaz zachowania dystansu minimum 1,5 m we wszystkich przestrzeniach szkolnych.
Sale lekcyjne, korytarze, części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie
potrzeby również w trakcie zajęć.
Sale lekcyjne, klamki, poręcze będą dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
Toalety będą dezynfekowane co najmniej raz dziennie.











Z sal lekcyjnych zostaną usunięte przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować za wyjątkiem trwale
przymocowanych.
Przybory do ćwiczeń (skakanki, piłki, obręcze itp.) będą dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy będzie dezynfekowany co najmniej raz dziennie.
W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub dezynfekowana co najmniej raz dziennie.
Realizacja zajęć wychowania fizycznego odbywać się na powietrzu w miarę odpowiednich warunków
atmosferycznych.
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
W szkole mogą być organizowane wycieczki i wyjścia grupowe w miejsca otwarte np. park, las, tereny
zielone, z zachowaniem dystansu oraz aktualnych zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
Zakazuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni.
Obowiązuje ograniczenie do niezbędnego minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich na terenie
szkoły.
W bibliotece










W bibliotece może przebywać tylko jeden czytelnik,
W bibliotece należy zachować bezpieczną odległości od rozmówcy, minimum 1,5 m. Czytelników
oczekujących przed biblioteką również obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości ( min. 1,5m),
Bibliotekarze obsługują czytelników w rękawiczkach oraz osłonie nosa i ust,
Uczeń wypożyczający książki powinien mieć umyte/zdezynfekowane ręce, zasłonięte usta i nos
Pomieszczenia biblioteki będą wietrzone co godzinę.
Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, blaty będą
dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
Wprowadza się ograniczenie wolnego dostępu do półek. Nauczyciel bibliotekarz osobiście podaje
użytkownikowi żądaną książkę.
Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane książki – 2 dni,
W świetlicy










Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice pracują. Pierwszeństwo przyjęcia do
świetlicy mają dzieci rodziców pracujących.
Godziny pracy świetlicy: 6:30 – 8:45; 11:00 – 16:00
Liczba dzieci mogących korzystać ze świetlicy: 60.
Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w wolnych salach lekcyjnych,
Świetlica będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby również w trakcie zajęć.
Świetlica będzie dezynfekowana co najmniej raz dziennie.
W świetlicy obowiązują zasady higieny: mycie/dezynfekcja rąk po wejściu do świetlicy, w trakcie pobytu w
świetlicy jeśli istnieje taka konieczność, mycie/dezynfekcja rąk po wyjściu ze świetlicy.
W trakcie przebywania dzieci w świetlicy zaleca się jeśli istnieje taka możliwość zachowanie dystansu 1,5 m.

W stołówce













Posiłki w stołówce szkolnej podawane będą uczniom przez osobę do tego wyznaczoną.
Przed przystąpieniem do wydawania w stołówce obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi
procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy
zgodnie z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych.
Uczniowie spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przy stołach z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m
o ile to możliwe.
Uczeń po odbiorze obiadu siada na wyznaczone miejsce przy stole.
Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje naczynia do wyznaczonego miejsca.
Po spożyciu posiłku przez uczniów, pracownik obsługi szkoły myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz
miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.
Po wykonaniu czynności, pracownik zdejmuje jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z
obowiązująca z instrukcją zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic jednorazowych i przechodzi
procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.
Odbierając towar od dostawców pracownik ma obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zakładania
rękawiczek.
Dostawca przywożący towar do szkoły zasłaniania usta i nos oraz zakłada rękawiczki.
Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieką
nauczyciela grupy.
11:00 – 11:15

Klasy 1 a, 1b, 1c, 2a, 2b

11:15 – 11:30

Klasy 2c, 3a, 3b, 3c

11:30 – 11:50

Klasy 4 - 6

12:00 – 12:15

Oddział przedszkolny

12:35 – 12:50

Klasy 7 - 8

W szatni





Każda klasa ma wyznaczony osobny boks szatni.
Do szatni uczniowie wchodzą głównym wejściem:
Do szatni uczniowie wchodzą pojedynczo: z szatni może korzystać jeden uczeń, następni oczekują na wejście
zachowując dystans 1,5 metra,
Szatnie będą myte z użyciem środka do dezynfekcji 2 razy dziennie.

Procedura postępowania w razie zakażenia lub zachorowania na COVID-19 dziecka
Cel procedury
Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa w szkole oraz określenie obowiązków i zadań personelu szkoły
w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.
Zakres procedury
Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz rozprzestrzenieniu się koronawirusa na terenie szkoły.
Uczestnicy postępowania –zakres odpowiedzialności:
1.Rodzic/opiekun prawny:
podejmuje wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
2.Nauczyciel:
- informuje o podejrzeniu zachorowania lub zachorowaniu dyrektora szkoły oraz rodziców dziecka,
- jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących choroby i jej zapobiegania,
- jest zobowiązany do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowywania w tym zakresie dzieci.
3.Dyrektor:
- powiadamia rodziców dziecka, które wykazuje symptomy zakażenia koronawirusem lub jest podejrzenie
zachorowania, powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.
Postępowanie w razie zarażenia koronawirusem lub podejrzenia zarażenia – opis działań
1.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważył oznaki choroby u dziecka takich jak:
– gorączka,
– kaszel,
– uporczywy katar,
– ogólne osłabienie i złe samopoczucie,
a) niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy (pomieszczenie na parterze),
b) niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły,
c) wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba obowiązkowo mierzy temperaturę ciała.
2. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba, powiadamia rodziców/prawnych opiekunów
dziecka. Jeżeli temperatura ciała jest równa lub przekracza 38ºC należy przypomnieć rodzicom /opiekunom
prawnym o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
3. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani w ciągu godziny odebrać dziecko ze szkoły oraz poinformować
szkołę o diagnozie lekarskiej.
4. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący, a także
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Starachowicach i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i
poleceń.
5.Powrót dziecka do szkoły będzie uzależniony od stanu jego zdrowia i braku widocznych objawów chorobowych.
6.Personel gruntownie sprząta obszar, w którym przebywało dziecko.
Podstawą podejmowania wszelkich decyzji, są zalecenia z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę to:
– Rozmowy i pogadanki z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego
mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
– Wywieszenie w widocznym miejscu instrukcji dotyczącej mycia rąk.
- Wywieszenie w widocznym miejscu zaleceń MEN i GIS oraz procedury bezpieczeństwa.
- Zwrócenie uwagi, aby do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele, inni pracownicy oraz dzieci.
– Zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymanie czystości i higieny w szkole.
- Monitoring zaleceń z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego i ewaluacja procedur bezpieczeństwa w szkole.

Procedura postępowania w razie zakażenia lub zachorowania na COVID19 pracownika szkoły
Cel wdrażanych procedur:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 9 w
Starachowicach. Minimalizowanie ryzyka zakażenia dzieci oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie placówki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia
przed ryzykiem zakażenia .
3. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom szkoły
1. Podzielenie zmian pracy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym
momencie na terenie placówki, stosownie do możliwości.
2. Zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m. Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej
maski oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie
potrzeby.
3. Zalecenia dla pracowników:
- Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z
mydłem/zdezynfekować.
- Zachować bezpieczną odległość od współpracowników (rekomendowane są 1,5 metry).
- Zasłaniać usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych.
- Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i
dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
- Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
- Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
- Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu
pracy. Należy dokonać dezynfekcji wszystkich użytkowanych pomieszczeń szkoły po zakończonej pracy,
- Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne np. klamki drzwi wejściowych, poręcze,
blaty, oparcia krzeseł.
- Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
4. Wietrzenie pomieszczeń co godzinę
5. Obowiązek stosowania przez dostawców towaru spożywczego środków ochrony osobistej zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa.
6. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne
poinstruowanie pracowników.
7. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem takich jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból głowy
należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać
przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
8. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu (pomieszczenie na parterze),
odizolowany od innych osób. Należy ustalić listę pracowników, którzy mieli kontakt z chorą osobą i odizolować
ich w innym wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną pomieszczeniu

9. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie gruntowego
sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki,
poręcze, uchwyty itp.).

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie
1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do szkoły procedury bezpieczeństwa.
2. Umieszczenie pojemników z płynem dezynfekującym na drzwiach wejściowych do szkoły dla dziecka i
dorosłego.
3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania
rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji
prawidłowej dezynfekcji rąk.
4.Wprowadzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły w trakcie przerw
międzylekcyjnych.
5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,
poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów , należy przestrzegać wymaganego dystansu
przestrzennego między personelem (minimum 1,5 m.).
6. Ograniczenie do minimum czasu przebywania rodziców w szkole.
7. Ograniczenie do minimum przebywania w szkole osób z zewnątrz/ osób postronnych.
8. Bieżące dezynfekowanie, toalet, klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w
pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
9. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący)
pomieszczenia, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych (pomieszczenie na parterze).
10. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do
stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
11. Poinformowanie wszystkich pracowników o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z
koronawirusem w danym obiekcie.
12. Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach
gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW:









Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112
Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach (41) 274 55 56
Urząd Miasta - (41) 273 82 00
Kuratorium Oświaty w Kielcach – (41) 342 16 34
Oddział Zakaźny PZOZ Starachowice – (41) 273 99 09
Inspekcja Sanitarna +48 22 25 00 115
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Starachowicach - (41) 274 55 93, 275 45 86
Telefon alarmowy po 15:00 i w weekendy 603 861 010
Infolinia NFZ - 800 190 590

