Zarządzenie 4/2020
Dyrektora Szkoła Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach
z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa i higieny oraz
czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w czasie epidemii COVID
– 19
Na podstawie:
 Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz.
374, z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148 z późn. zm.);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 697 z poźn. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69 z późn. zm.);
 Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 14
maja 2020 roku dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493ze zm.)
zarządza, co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz
czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz postępowania na wypadek
podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia i pracowników szkoły w Szkole
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach w związku z wystąpieniem
koronawirusa COVID-19 stanowiące załączniki do zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowe
im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach
z dnia 21 maja 2020 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ORAZ CZYSZCZENIA,
DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W CZASIE EPIDEMII
COVID –19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOEPRNIKA W WYSZYNACH

1.Podstawowe cele wdrażanych procedur
1.Zapewnienie

bezpiecznych

warunków

dzieciom

przebywającym

w placówkach.
2.Zapewnienie

bezpiecznych

i

higienicznych

warunków

pracy

wszystkim

pracownikom.
3.Uniknięcie zakażenia pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz rodzice,
dostawcy, goście.
4.Zmniejszenie

liczby

kontaktów

na

terenie

placówki,

celem

umożliwienia

identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego
zakażenia.
5.Informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach
funkcjonowania placówki w trakcie epidemii Covid-19.
2. Zakres i okres obowiązywania procedury
Procedura obejmuje i reguluje działania dyrektora, pracowników oraz innych osób
przebywających

na

terenie

Szkoły

Podstawowej

im.

Mikołaja

Kopernika

w Wyszynach, przez okres obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub
do odwołania.
3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni na terenie
szkoły.
1. Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna zapoznać się z instrukcją
skutecznej dezynfekcji rąk, instrukcją prawidłowego zakładania i zdejmowania
maseczek i rękawic ochronnych, wywieszonych na drzwiach wejściowych.
2. Każda osoba powinna mieć zakryte usta i nos.
3. Bezpośrednio po wejściu do budynku należy skorzystać z płynu do dezynfekcji
rąk znajdującego się przy wejściu do szkoły.

4. Osobom wchodzącym na teren szkoły zabrania się przemieszczania po obiekcie.
5. Na teren szkoły nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz
pracownicy z objawami choroby, wskazującymi na infekcję; po wejściu do budynku
każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona będzie temperatura bezdotykowym
termometrem. Pomiaru dokonuje osoba wyznaczona przez Dyrektora pracownik
szkoły.
6. Każda osoba przebywająca na terenie placówki ma obowiązek regularnego mycia
rąk, szczególnie przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety; kasłanie i kichanie
w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia.
7. Osoby sprzątające oraz woźny na bieżąco monitorują wykonywanie codziennych
prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatury, włączników zgodnie z przyjętą przez Dyrektora szkoły
Procedurą dotyczącą higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
w czasie epidemii COVID – 19 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Wyszynach.
8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.

9. Wszystkie środki do sprzątania i dezynfekcji należy przechowywać w oryginalnie
zamkniętych opakowaniach, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych,
szczególnie dzieci.
10. Sprzątać należy zawsze na mokro, do mycia powierzchni używać ciepłej wody
i detergentu we właściwym stężeniu (zgodnie z zaleceniem producenta). Zawsze
należy wlewać preparat do wody, nigdy odwrotnie.
11. Do sprzątania powierzchni biurowych, klas lekcyjnych oraz innych pomieszczeń
zaleca się stosowanie ścierki jednorazowego użytku. Jeżeli ścierki są wielokrotnego
użytku, to w czasie sprzątania muszą być często zmieniane i prane w wysokiej
temperaturze.
12. Sprzątanie należy rozpoczynać od mycia powierzchni pionowych, takich jak:
ściany,

parapety,

kontakty,

kaloryfery,

a

następnie

przechodzić

do

mycia

powierzchni mebli znajdujących się ww. pomieszczeniach, a w szczególności ławek
i krzesełek szkolnych, a następnie mycie powierzchni poziomych – podłogi. Po

zakończonym sprzątaniu należy zdezynfekować ławki, krzesełka, włączniki, klamki i
drzwi. Podczas wymiany worków z odpadami należy chwytać worek pod wywiniętym
mankietem, unikając dotykania wewnątrz worka.
13. Worki z odpadami komunalnymi należy szczelnie zamknąć i włożyć do
większego worka. Żadnych odpadów nie należy przesypywać.
14. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na
usta i nos lub przyłbice ochronne.
15. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje oraz grafiki z częstotliwością sprzątania.
16. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej –jednorazowe rękawiczki, maseczki na
usta i nos lub przyłbice ochronne.
17.W pomieszczeniach sanitarno –higienicznych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje oraz grafiki z częstotliwością sprzątania.
18. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
4. Zasady poprawnego sprzątania
1. Założyć ubranie ochronne i rękawiczki.
2. Przygotować środki myjąco – dezynfekujące.
3. Zabrać worek z odpadami komunalnymi z pomieszczenia.
4. Wilgotną ściereczką usunąć kurz z parapetów, stolików i krzeseł, a następnie
zdezynfekować powierzchnię środkiem dezynfekującym.
5. Umyć lustra.
6. Umyć i zdezynfekować umywalki, baterie, glazurę, pojemniki na mydło, kontakty,
drzwi i framugi.
7. Umyć listwy i podłogi.
8. Podłogę umyć mopem ruchem zygzakowo – półkolistym, pozostawić do
wyschnięcia.
9. Powierzchnie dezynfekowane pozostawić do wyschnięcia – nie wycierać.
10. Umyć i zdezynfekować kosz na odpady, założyć nowy worek.
11. Mopy, użyte ścierki musza być odłożone do nieprzemakalnego, foliowego worka,
a następnie przekazane do prania.

12. Sprzęt sprzątający po użyciu należy umyć, zdezynfekować i wysuszyć.
13. Sprzęt przechowywać w czystym pomieszczeniu.
14. Zdjąć ubranie ochronne i rękawice zgodnie z Instrukcjami prawidłowego
nakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej. Ręce umyć i zdezynfekować.
5. Środki zapobiegawcze i ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.
1) Używać rekomendowane dawki preparatów dezynfekujących i utrzymywać je
przez określony czas na skórze.
a) Maksymalnie ograniczyć korzystanie z przestrzeni wspólnych.
b) Maksymalne ograniczyć liczbę osób, które korzystają jednocześnie z szatni,
łazienki.
c) Wyrzucać

do

zamkniętych

pojemników

zużyte

maseczki,

rękawiczki

i chusteczki po ich uprzednim zdezynfekowaniu.
d) Wprowadzić obowiązek korzystania z rękawiczek ochronnych przez osoby
przyjmują-ce dokumenty i przesyłki.
e) Na stanowisku pracy należy zachować bezpieczną odległości tj. 1,5 – 2 m od
współpracownika.
f)

Spotkania i zebrania pracownicze, jeśli są niezbędne, powinny odbywać się
na wolnym powietrzu lub przy otwartych oknach lub drzwiach.

a) 2) Na stanowisku pracy należy korzystać z własnych (używanych na co dzień)
materia-łów

i

urządzeń

biurowych.

Regularnie

przecierać

telefony,

klawiatury, myszki środkiem dezynfekującym lub wodą z mydłem. Do pracy
w placówce muszą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
b) Zachowanie przez personel placówki szczególnej ostrożności w trakcie
przemieszcza-nia się z pracy do domu i z domu do pracy - zachowanie
bezpiecznej odległości od innych osób co najmniej 2 m oraz zakrywanie ust
i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy
ochronnej.
c) Stosowanie na wszystkich płaszczyznach działania wytycznych Głównego
Inspektora

Sanitarnego

i

postanowień niniejszej instrukcji

Ministra

Zdrowia

oraz

przestrzeganie

PLAN HIGIENY DLA SZKOŁY
PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Co?
Obiekt

Mycie rąk

Jak?
Czynność

Czym?
Środki
dezynfekcyjne
Procedury

Według instrukcji
umieszczonej
Mydło w płynie
w wyznaczonym
antybakteryjne do
miejscu: toaletach,
mycia rąk.
korytarzach,
Przebadane
świetlicy, kuchni, i
dermatologicznie.
pokoju
nauczycielskim.

Kiedy?
Zastosowanie

Kto?
Osoba
odpowiedzialna

Przed
rozpoczęciem i
zakończeniem
pracy
Przed
spożywaniem
i podawaniem
posiłków.

Wszyscy pracownicy
Uczniowie

Po skorzystaniu
z toalety.
W razie potrzeby.
Przed
rozpoczęciem
i zakończeniem
pracy
Przed
spożywaniem
i podawaniem
posiłków.
Po skorzystaniu
z toalety.

Mydło w płynie
antybakteryjne do
mycia rąk.

Dezynfekcja
rąk

Zgodnie z
instrukcją

W razie potrzeby.

Nauczyciele
W przypadku
wystąpienia zatruć
Środek do
Wszyscy pracownicy
pokarmowych i
dezynfekcji rąk:
chorób
działa na bakterie,
bakteryjnych
Uczniowie pod
wirusy
należy zwiększyć kontrolą nauczycieli
częstotliwość
lub wychowawców
Przebadany
dezynfekcji rąk.
dermatologicznie.
Należy rozważyć
możliwość
dezynfekcji rąk
dzieci po
konsultacji
z lekarzem
W razie
wystąpienia
owsików preparat
dezynfekcyjny
powinien być
stosowany przez

personel, dziecko i
jego rodziców.
Małe i trudno
dostępne
powierzchnie
(stoliki, krzesła
i inne
przedmioty
odporne na
działanie
alkoholi),
klamki we
wszystkich
drzwiach,
poręcze, kosze
na śmieci.

W razie potrzeby.
Szybka dezynfekcja
powierzchni poprzez
spryskanie lub
Środek myjąco –
przetarcie gotowym dezynfekujący do
do użycia
wszystkich
preparatem
powierzchni.
dezynfekcyjnym
Działa na
przeznaczonym do bakterie, wirusy.
szybkiej dezynfekcji
powierzchni.

Raz dziennie po
zakończeniu
pracy, pod
nieobecność
uczniów.
W czasie
nasilonego
występowania
zachorowań na
choroby zakaźne
Po każdej przerwie.
Po każdym
przypadku
zabrudzenia i
skażenia
biologicznego.
W razie potrzeby.

Pomoce
dydaktyczne

Szybka dezynfekcja
i mycie: spryskać,
pozostawić do
wyschnięcia..

Preparat gotowy
do użycia, działa
na bakterie,
wirusy, wirusy.

W czasie silnego
zagrożenia
chorobami
zakaźnymi,
zatruciami,
biegunkami oraz
zaziębieniami
zaleca się częstsze
stosowanie
dezynfekcji.

Szybka dezynfekcja
i mycie przez
spryskiwanie lub
przetarcie:
nierozcieńczonym
Po każdym
preparatem
przypadku
spryskać lub zmyć
zabrudzenia i
dezynfekowane
Preparat gotowy
skażenia
powierzchnie,
do użycia, nie
biologicznego.
pozostawić na
rozcieńczać z
krótką chwilę i
wodą. Stosować ze
W razie potrzeby.
Meble, ławki,
zetrzeć
spryskiwaczem.
krzesła,
jednorazowym
Środek do
W czasie silnego
biurka, klamki.
ręcznikiem. W
dezynfekcji
występowania
przypadku
małych
zatruć lub
widocznych,
powierzchni.
biegunek
oraz
tłustych
Działanie:
przeziębień
zaleca
pozostałości (np.
bakterie, wirusy,
się
częstsze
kremów, emulsji,
stosowanie
maści) należy
dezynfekcji.
usunąć je poprzez
dezynfekcję przy
pomocy
jednorazowego
ręcznika.

Woźne

Po każdym
przypadku
zabrudzenia i
skażenia
biologicznego.

Pomieszczenia
(sale
gimnastyczne,
szatnia,
łazienki, a w
nich
szczególnie
podłogi oraz
inne twarde
zmywalne
powierzchnie)

Sanitariaty

Mycie i dezynfekcja
Preparat do mycia
ścian, podłóg,
i dezynfekcji
drzwi, klamek:
wszystkich
W razie potrzeby.
przygotować
powierzchni.
roztwór preparatu
dezynfekcyjno –
Raz dziennie po
myjącego, zmyć
Działa na
zakończeniu
dezynfekowane
bakterie, wirusy.
pracy, pod
powierzchnie za
nieobecność
pomocą mopa lub
uczniów.
Środek myjąco –
ściereczki.
dezynfekujący do
Pozostawić do
wszystkich
W czasie silnego
wyschnięcia. Nie
powierzchni.
występowania
stosować na
Działa na
zatruć lub
wykładziny
bakterie, wirusy.
biegunek oraz
materiałowe.
przeziębień zaleca
się częstsze
stosowanie
dezynfekcji

Dezynfekcja
suchych
powierzchni,
sedesów, desek
sedesowych,
spłuczek i
umywalek.

Preparat do mycia
i dezynfekcji
wszystkich
powierzchni.
Działa na wirusy,
bakterie.

Raz dziennie po
zakończeniu
pracy, pod
nieobecność
uczniów oraz po
każdej przerwie i
po zakończeniu
zajęć.

Woźne

Woźne

W przypadku
skażenia
biologicznego.
W razie potrzeby.

d) Stosowanie przez wszystkich pracowników i osób przyprowadzających
i odbierających dzieci zasad bezpiecznego zachowania.

6. Postanowienia końcowe
1) Przepisy niniejszej Instrukcji Bezpieczeństwa wraz z Procedurą postępowania na
wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na Covid-19 wchodzą w życie
z dniem jej ogłoszenia.
2) Wszyscy pracownicy zostają zobowiązani do niezwłocznego zapoznania się
z postanowieniami niniejszej procedury.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 4/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowe
im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach
z dnia 21 maja 2020 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
covid-19 U DZIECI I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI.

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W szkole zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie do izolacji osoby,
u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone
w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.
3. Na wypadek podejrzenia zachorowania na COVID-19 należy bezwzględnie
przestrzegać przyjętej procedury postępowania:
1) W przypadku stwierdzenia, podczas pobytu dziecka w szkole, objawów
chorobowych takich jak (kaszel, gorączka, duszności, katar) dziecko zostaje
niezwłocznie odizolowane od grupy i przebywa w pomieszczeniu izolacji wraz
z opiekunem do czasu przybycia rodziców lub opiekunów prawnych.
a) Dyrektor

szkoły

kontaktuje

się

niezwłocznie

z

rodzicami

dziecka

przebywającego w pomieszczeniu izolacji.
b) Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie/uczniami w klasie,
w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci/ pozostałych uczniów i
zadbać by:
- umyły/umyli ręce zgodnie z instrukcją, jeśli to możliwe przeszły do innej,
pustej

sali,

a

sala,

w

której

przebywały

dzieci

jest

kompleksowo

dezynfekowana lub wyszły na zewnątrz budynku szkoły.
c) Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa i dokonują
czynności myjących i dezynfekujących w sali.
d) Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek odebrania dziecka natychmiast
po otrzymaniu informacji od dyrektora placówki o izolacji dziecka.
e) Dziecko

zostaje

przekazane

rodzicowi/

pracownika szkoły, który się nim opiekował.

prawnemu

opiekunowi

przez

f)

Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica/prawnego opiekuna,
opiekun dziecka/ucznia identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko.
Jeżeli pracownik ma wątpliwości, co do tożsamości odbierającego, może
poprosić rodzica/prawnego opiekuna o okazanie dokumentu tożsamości.

g) Pracownik opiekujący się dzieckiem/uczniem w izolatce, który oddał
dziecko/ucznia

rodzicowi/prawnemu

opiekunowi

dezynfekuje

ręce

i zdejmuje maseczkę ochronną oraz przyłbicę.

2) W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy,
niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem,
a) Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu
i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod
nr 999 lub 112i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
b) odsuwa się go niezwłocznie od pełnienia obowiązków; o ile to możliwe
– 2 tygodniowej pracy zdalnej. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy
choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie placówki.
c) Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna być niezwłocznie odizolowana od
pozostałej grupy pracowników, a w przypadku nauczyciela, także uczniów.
d) Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadamia powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń; obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik,
należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchnie
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
e) Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba tworzy listę osób
przebywających w tym samym czasie w budynku szkoły, w najbliższym
sąsiedztwie pracownika podejrzanego o zakażenie.

4. Postanowienia końcowe
1) Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Szkoły.
2) W sprawach nieuregulowanych w procedurze oraz w sprawach wątpliwych,
ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
3) Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania

szkoły

jest

złożenie

przez

rodziców/opiekunów

prawnych

podpisanych oświadczeń (załącznik nr 1) i deklaracji uczestnictwa w zajęciach
(załącznik nr 2).
4) Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
pracownicy; potwierdzenie o zapoznaniu się z procedurami potwierdzają poprzez
oświadczenie (załącznik nr 3).

