Procedury postępowania podczas trwania pandemii COVID-19
dotyczące organizacji
zajęć opiekuńczo - wychowawczych i konsultacji
na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Marklowicach.
1. Na terenie szkoły może przebywać osoba, która od 14 dni nie miała kontaktu z osobą
chorą lub której zakończyła się kwarantanna (potwierdzona oficjalnie prze PSSE).
2. Na teren szkoły można wejść tylko wejściem głównym.
3. Na teren szkoły wchodzą uczniowie, których rodzice przesłali za pomocą dziennika
Librus oświadczenie, iż dziecko jest zdrowe, nie miało kontaktu z osobą chorą lub na
kwarantannie w ciągu ostatnich 14 dni.
4. Po wejściu na teren szkoły każda osoba jest rejestrowana a jej dane wpisywane są do
Rejestru osób przebywających na terenie szkoły.
5. Pracownicy obsługi, sekretariatu i nauczyciele pracują w przyłbicach, w razie
potrzeby w maseczkach i rękawiczkach.
6. Po wejściu na teren szkoły każdy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk – osobom z
zewnątrz i uczniom o tym obowiązku przypomina osoba pracująca na portierni.
7. Rodzice odprowadzają i zabierają dziecko z terenu wokół portierni szkoły, nie
wchodzą na teren szkoły.
8. Uczniowie niezwłocznie przechodzą do sal, w których odbywają się zajęcia lub
konsultacje, numer sali podaje osoba na portierni.
9. W salach znajdują się papierowe ręczniki, mydło, środek do dezynfekcji.
10. Uczniowie są zaopatrzeni we własne zeszyty, podręczniki, długopis lub inne przybory
szkolne; nie przynoszą zabawek lub innych przedmiotów do zabawy.
11. Uczniowie nie wymieniają się przyborami i przedmiotami.
12. W sali, w której odbywają się zajęcia może przebywać max. 12 osób (z zachowaniem
wytycznych 1 osoba na 4m2)
13. Uczniowie w trakcie zajęć grupowych są rozsadzani. Każdy siedzi przy oddzielnym
stoliku z zachowaniem 1,5 m odległości.
14. W trakcie dłuższych zajęć zaleca się wyjścia na zewnątrz, korzystanie ze świeżego
powietrza z zachowaniem 1,5 m odległości.
15. Po powrocie na teren szkoły obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk.
16. Uczniowie spożywają posiłki i napoje przyniesione z domu, przed przystąpieniem do
jedzenia razem z nauczycielem przechodzą do łazienek w celu umycia rąk.

17. Po zakończeniu zajęć uczniowie niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
18. Po zakończeniu zajęć indywidualnych lub w trakcie zajęć grupowych nauczyciel
dokonuje wietrzenia sali. Po każdych zajęciach obsługa dokonuje dezynfekcji
używanych powierzchni (przerwa techniczna).
19. Na portierni i w toaletach obowiązuje przerwa techniczna i obowiązkowa dezynfekcja
od 11.00 do 11.15 (dotyczy klamek, włączników prądu, urządzeń sanitarnych oraz
blatów roboczych).
20. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych uczeń zostaje
niezwłocznie odizolowany i umieszczony w odosobnionej sali, następnie zostają
powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
21. Terminy i długość trwania zajęć na terenie szkoły określa dyrektor i informacje
przekazuje rodzicom uczniów.

