PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU
EPIDEMII WPROWADZONE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9 W RYBNIKU
OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA

Na

podstawie:

wytycznych

Ministra

Edukacji

Narodowej,

Ministra

Zdrowia

i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
1 września 2020 r.

UCZNIU!
1. Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
2. W drodze do i ze Szkoły korzystaj z osłony na usta i nos (w zależności od koloru strefy)
oraz zachowuj dystans społeczny.
3. Czekając na wejście do budynku Szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej
1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos.
4. Przed wejściem do budynku Szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj
ręce.
Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do Twoich oczu.
5. Spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała (po wyrażeniu pisemnej zgody przez
rodzica/opiekuna prawnego).
6. W przestrzeni wspólnej Szkoły (poza klasą, na przerwach, na boisku szkolnym,
w świetlicy oraz na lekcjach informatyki) zasłaniaj usta i nos maseczką, a jeżeli względy
zdrowotne Ci na to nie pozwalają, przyłbicą.
7. Podczas lekcji, po zajęciu miejsca w klasie, możesz zdjąć maseczkę lub przyłbicę,
z wyjątkiem lekcji informatyki.
8. Korzystaj z szatni według ustalonych zasad- do odwołania szatnie są nieczynne. Swoje
rzeczy zabieraj do klasy (okrycie wierzchnie wieszaj na swoim krześle).

9. Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole,
które przedstawi nauczyciel.
10. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
11. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki
na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
12. Zapoznaj się z dostępnymi materiałami z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty
dostępne w każdej toalecie), instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym
dozowniku z płynem do dezynfekcji), instrukcją prawidłowego zakładania i zdejmowania
maseczki i rękawiczek jednorazowych (przy wejściu do Szkoły , w klasie).
11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
(unikaj dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegaj
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką). Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
13. Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
14. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Szkoły.
15. Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych
koszy na śmieci – znajdziesz je w każdej toalecie.
16. Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń zabawowych, ławek, poidełek itp.
17. Korzystaj tylko ze swoich podręczników i przyborów do pisania, nie przynoś do szkoły
zbędnych przedmiotów, nie pożyczaj podręczników oraz przyborów szkolnych innym
uczniom.
18. Nie korzystaj, bez uzasadnienia i zgody nauczyciela, z telefonu komórkowego.
19. Twoje prace pisemne (kartkówki, sprawdziany itp.)będą objęte trzydniową kwarantanną.
20. Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest
odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.
21. Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
22. Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

RODZICU!
1. Posyłaj do szkoły tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
2. Jeżeli przebywasz w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sam jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych – pozostaw dziecko domu!
3. Wydrukuj i podpisz Zgodę dla Rodziców/Prawnych opiekunów na pomiar temperaturydo pobrania na stronie Zespołu.
4. Zaopatrz dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły ( w
zależności od koloru strefy) oraz w szkole. Uczniowie klas I-VIII mają obowiązek do
zakrywania nosa i ust w przestrzeni wspólnej szkoły oraz na lekcji informatyki i w świetlicy.
5. Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką albo
nosić przyłbicy, musisz ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
6. Przyprowadzając

i

odbierając

dziecko

ze

szkoły

zachowaj

dystans

społeczny

w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min.
1,5 m.
7. Wchodź z dzieckiem wyłącznie do wyznaczonego obszaru szkoły (przedsionek szkoły)
tylko rodzice uczniów klasy I z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub
w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
8. Rodzice uczniów klas II-VIII odprowadzają dzieci tylko do wejścia głównego Szkoły – nie
wchodzą do przedsionka Szkoły.
9. Bądź dostępny pod telefonem, który podałeś w oświadczeniu - bezwzględnie odbieraj
telefon ze szkoły. Telefon do szkoły: 32 42 23739
10. Śledź na bieżąco stronę internetową szkoły: www.zsp9.miastorybnik.pl
11. Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez dziennik elektroniczny – mogą
zawierać

ważne

informacje

dotyczące

wprowadzanych

dodatkowych

obostrzeń,

ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp.
12. Pisemne prace uczniów (kartkówki, sprawdziany, itp.) będą objęte trzydniową
kwarantanną.

13. Zebrania z rodzicami będą odbywać się zdalnie. Szczegółowe informacje otrzymasz od
wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego.
14. Szatnie będą nieczynne do odwołania – dzieci zabierają swoje rzeczy do klasy, a okrycie
wierzchnie wieszają na krzesłach.
15. W czasie epidemii nie będą prowadzone w szkole żadne zajęcia pozalekcyjne oprócz
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (ZKK), rewalidacyjnych, prezydenckich fakultetów (PF)
oraz godzin do dyspozycji dyrektora (GDD).
Wszystkie powierzchnie wspólne w Szkole (ławki, krzesła, blaty, poręcze, klamki, toalety,
itp.) będą na bieżąco dezynfekowane, a pomieszczenia wietrzone.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Przyjęte książki będą

objęte

minimum 2 dniową kwarantanną – odłożone

do

oznaczonych pudeł.
2. Bibliotekarz bezwzględnie korzysta z rękawiczek ochronnych i po każdym przyjęciu książki
dezynfekuje blat, na którym leżała.
3. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować.
4. W czasie stanu epidemii uczniowie nie korzystają z czytelni.
5. Do wypożyczalni biblioteki może wejść jednorazowo 5 uczniów w celu wypożyczenia
książki innej niż lektura.
6. Każdy użytkownik przed wejściem do biblioteki ma obowiązek zdezynfekowania rąk oraz
zasłaniania ust i nosa.
7. Po każdych zajęciach lekcyjnych w bibliotece bibliotekarz dezynfekuje stoliki i krzesła oraz
wietrzy pomieszczenie.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać dzieci wyłącznie obojga pracujących rodziców.
2. Deklarację dotyczącą uczęszczania do świetlicy uczeń odbierze od wychowawcy klasy,
zabierze do domu, następnie wypełnioną i podpisaną (przez rodzica/prawnego
opiekuna) deklarację odda wychowawcy klasy do 10 września.
3. Pierwszeństwo do korzystania ze świetlicy mają dzieci służ medycznych
i mundurowych.

4. W związku z tym, że w świetlicy będą przebywać dzieci z różnych klas, uczniowie mają
obowiązek zasłaniania ust i nosa w czasie przebywania w świetlicy.
5. Rodzice/opiekunowie proszeni są o punktualny odbiór dzieci ze świetlicy (do godz.
16.00).

ŻYWIENIE
1. Ze stołówki szkolnej może korzystać każdy uczeń.
2. Stołówka szkolna zaczyna żywienie od 7 września.
3. Obiady

będą

wydawane

w

systemie

zmianowym

z

zachowaniem

zasad

bezpieczeństwa.
4. Rodzice proszeni są o złożenie deklaracji/podpisanie umowy o żywieniu dziecka do 15
września. Uczeń odbiera deklarację/umowę od wychowawcy klasy, zabiera ją do
domu, a po podpisaniu jej przez rodziców, oddaje wychowawcy.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH
U UCZNIA

1. W przypadku, gdy u ucznia przebywającego w Szkole wystąpią objawy chorobowe
sugerujące chorobę zakaźną (gorączka, kaszel) podjęte zostaną następujące działania:
1) uczeń, pod opieką osoby wyznaczonej przez dyrektora, zostanie podany izolacji
w „Izolatorium” (gabinet higienistki/parter), z zachowaniem dystansu co najmniej
2 m i korzystaniem ze środków ochrony indywidualnej,
2) dyrektor szkoły zawiadamia telefonicznie rodziców lub opiekunów prawnych
o zaistniałej sytuacji i informuje o konieczności pilnego odebrania dziecka ze Szkoły,
3) rodzic niezwłocznie konsultuje objawy chorobowe dziecka z lekarzem rodzinnym,
4) rodzic, jak najszybciej informuje dyrektora o stanie zdrowotnym dziecka.
2. Po potwierdzeniu zachorowaniu ucznia na COVID- 19 przez rodzica lub Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną dyrektor:

1) stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Rybniku,
2) ustali listę osób przebywających w tym czasie w obszarze, w którym poruszał się
i przebywał uczeń,
3) zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych pozostałych uczniów wskazanych
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku,
4) obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z objawami chorobowymi , poddany
zostanie gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji
5) decyduje, po konsultacji z Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku,
organem prowadzącym i nadzorującym o dalszym sposobie prowadzenia zajęć
(przejście na edukację zdalną lub hybrydową).

Ważne telefony:
Sanepid Rybnik: 324224009
Oddziały zakaźne :
Szpital Racibórz: 327555372
Szpital Tychy: 323255304
Służby medyczne : 112

