
Warunki organizacyjne i sanitarne uczestniczenia w zajęciach organizowanych dla uczniów

edukacji wczesnoszkolnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku

1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do/ze szkoły.
1. Dzieci do szkoły przyjmowane są po złożeniu podpisanych przez rodzica oświadczeń dot.

m.in.  stanu  zdrowia  dziecka  oraz  zapoznania  się  z  przyjętymi  procedurami
postępowania w szkole w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 (załącznik nr 6).

2. Przygotowane  druki  oświadczeń  dla  każdego  rodzica  są  dostępne  na  stronie
internetowej szkoły. Oświadczenia należy wypełnić, przesłać skan do placówki na adres
sp4@gizyko.pl  lub  wydrukować,  wypełnić  i  wrzucić  do  skrzynki,  która  będzie
wystawiona na stoliku przed szkołą 25 maja  2020r. Na stoliku będą również druki tych
oświadczeń do wypełnienia na miejscu.

3. Rodzic/opiekun nie może  razem wchodzić z dzieckiem  do placówki.
4. Wychowawca świetlicy lub inny pracownik szkoły odbiera o godz. 7:00 dziecko na placu

przed szkołą. O godz. 14:00 wychowawca lub inny pracownik szkoły przekazuje dziecko
rodzicowi na placu przed szkołą lub umożliwia dziecku powrót do domu – za pisemną
zgodą rodzica. Rodzic odpowiada za zabezpieczenie dziecka zgodnie z obowiązującymi
obostrzeniami (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe). W przypadku przyjścia
i wyjścia dziecka w godzinach innych niż 7.00 i 14.00, odbiór i wypuszczenie dziecka ze
szkoły realizuje wyznaczony pracownik szkoły.

5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły jak też dzieci,
mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych
dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzają/odbierają dziecko pojedynczo (1 rodzic/opiekun,
1 dziecko) chyba, że dziecko za pisemną zgodą rodzica uczęszcza do szkoły samo.

7. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
8. Dzieci do szkoły są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych

nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
10. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych zabawek, koców, poduszek, itp.
11. Na terenie szkoły nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
12. Rodzice  wyrażają  pisemną  zgodę  na  pomiar  temperatury  dziecka  termometrem

bezdotykowym  w przypadku złego samopoczucia dziecka.
13. W przypadku przyprowadzenia dziecka do placówki lub jego  odebrania w godzinach

innych niż 7.00 lub 14.00 rodzic przekazuje dziecko pracownikowi szkoły w drzwiach
wejściowych  do  placówki.  Pracownik  zaopatrzony  w  indywidualne  środki  higieny
osobistej przekazuje dziecko nauczycielowi grupy.

2. Procedura organizacji opieki w szkole
1. W  grupie  może  przebywać  maksymalnie  12  dzieci  oraz  1  nauczyciel  i  1  pracownik

obsługi. W  szczególnych  sytuacjach  organ  prowadzący  może  wyrazić  zgodę  na
zwiększenie liczebności grupy do 14 dzieci.

2. Grupa  dzieci  przebywa  w  wyznaczonej  sali.  Do  grupy  przyporządkowani  są  ci  sami
opiekunowie.

3. Z  sali  grupy  zostają  usunięte  pluszowe  zabawki,  puzzle,  gry,  książki,  dywany  oraz
wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.

4. Salę/klasę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.



5. Osoby pracujące z dziećmi mają zachować dystans społeczny między sobą,  w każdej
przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 metra.

6. Pracownik obsługi na bieżąco będzie dezynfekował zabawki oraz sprzęt  używany przez
dziecko.

7. Pracownicy  obsługi  dokumentują  w  protokole  wszelkie  prace  porządkowe,  ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni  dotykowych,  poręczy,  klamek,  powierzchni  płaskich,  stołów,  zabawek,
włączników itd. Czynności te mają być wykonywane tak, aby dzieci nie wdychały oparów
środków służących do dezynfekcji.

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały powieszone instrukcje prawidłowego
mycia rąk, dezynfekcji rąk. 

9. Po  przyjściu  do  szkoły,  przed  jedzeniem,  po  zajęciach  sportowych,  po  skorzystaniu
z toalety dzieci będą myć regularnie ręce wodą z mydłem.

10. Do komunikacji pomiędzy nauczycielem/dyrektorem szkoły a rodzicami używane będą
telefony ( minimum dwa) podane przez rodzica.

3. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka
1. Do szkoły uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
2. Jeżeli  rodzice  dziecka  zauważą  niepokojące  objawy  u  siebie  lub  swojego  dziecka,

powinni nie przychodzić do szkoły, powiadomić dyrektora szkoły oraz skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

3. W przypadku wystąpienia u dziecka w trakcie pobytu w szkole niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
dyrektora szkoły i odizolować dziecko  od dzieci zdrowych.

4. W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie służące do odizolowania dziecka,
u którego zaobserwowano oznaki chorobowe – sala nr 1 (parter). Pomieszczenie to jest
wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu
tym  dziecko  z  podejrzanymi  objawami  będzie  przebywać  w  oczekiwaniu  na
rodziców/opiekunów  prawnych,  którzy  po  poinformowaniu  ich  o  zaistniałej  sytuacji
powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

5. Rodzice  zobligowani  są  do  powiadomienia  powiatowej  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej  o  fakcie  występowania  niepokojących  objawów  chorobowych
u dziecka. Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego stosowania się do wydawanych
instrukcji i poleceń pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.

6. Obszar,  w  którym  poruszało  się  i  przebywał  dziecko  należy  poddać  gruntownemu
sprzątaniu oraz dezynfekcji.

7. W przypadku podejrzenia zarażenia się dziecka konorowirusem należy odizolować teren
szkoły  oraz  poddać  go  gruntownemu  sprzątaniu  oraz  dezynfekcji.  Dalsze  czynności
zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji sanitarno – epidemiologicznej.


