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Ęrektora §zkoĘ Podstawowei Nr3 w Ębor*u

llepod$ałh;
Lusbwa z dnia 5 grudnia 2tXl8
rm.|.
ŁUstara z dnia 14 marca t985 r. o Pań§twowej ln§pekcii §anitamej (Dz- U, z 2o19 r. poz. 59 ue zm,r.
3.Ustaua z dnia 14 8rudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2o19 r. poa 1148 ze. zm.).
4.RozPot'ządzenie Mini§tra Eduka§i NalodoweJ i Spońu w sprawie bezpieczelistwa i higieny w publienyó i niepublicznyó srlołactl
i placór*aó {Dz. U. z 2003 r.Nr6poz.69rezm.}.
S.RozPonądzenia MEN r dnia 12 sierpnia 202O r, lmieniaip rozponądzenie w sprarrie szezegri|nyó rozwiązżń * okresb
€za§tr€go ograniczenia funkcionowania jedno§tek systernu oświaty w ł*iąz*u z zapobieganbm. przeciwdriałłniem i z*akuaniem @lll}
19arL8aU§t.5Ńt2ustawyzdnia14marca19&5r.oPaństrow§lffipekjasanibmej{Dr.UzaD&.poz. 138śr).

6.liryty€ne G|§ MEN i MZ dla klas lJll szk|ił podstarowph.

ąarządzam, co następuje:

§r

Wprowadza się procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii covlD,lg
dla klas 1-1ll w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku

stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenianr Ll2o2.! z dnia 13.01.2021 r.

§z

wvkonanie zarządzenia powierza się samodzielnemu referentowi ds. kadr.

§ą

7arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,zmoąobowiązująę od !8.a:-.}oż1-r.

z dnia 13.01.2021r.

r. o apobieganiu orau zwalczaniu zakażeń i óoróbzakaźnyałruludzi{Dz.U.z2019 r.p?-1239ze



Szkoła Podstawowa Nr 8
i m. ol i m p ij czyków Polskich

84-300 LĘBORK, ul.Kossaka 103

ZaĘłg,łł m 1 do Zarąfunia w 1ł2Q1
Dyrektora §doly Poddauorcj nr3w tłóorku

z&ia 13.012t21 r-

procedura źiilewnienia bezpieczeń§twa łr okresie pa ndemii COV! D-19
dla klas 1-1ll w §zkole Podstawowei Nr 3 w Ęborku

z dnia 13.01.2021r.

Rozdział l

PnepĘ wetępna

§r,

procedura określa:

1. Niniejsry dokument określa procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie

szkoły w okresie pandemii COV|D - 19, dotycząą uczniów klas 1-1ll uczęszczającyń

do szkoł, rodziców uczniów klas 1-1ll oraz wszystkich pracowników SzkĄ
Podstawowei nr 3 w Lęborku.

Bozdz'lał lt

§r.

O rga nizacj a zriięc w szkole.

Do szkoĘ może ucłęszczać uczeń tytko zdrnury, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Rodzice/opiekunowie odprowadzaią dzieci Ęlko do drrwi szkdy.
Rodzice/opiekunowie dziecka maią obowiązek zaopatrryć dziecko w indyuliduallĘ
oslonę nosa i ust do za§to§orłrania w prze§t.z€ni wspótnei sEkdy orez w pnestneni
publicznei - zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
Przed wejściem na teren szkoły należy obowiązkowo zdezyrrfekować ręce pĘnem
do dezynfekowania rąk zgodnie z lnstrukcją użycia środka dezynfekującego. Zapewnia
się regularne napełnianie dozowników.
W szkole obowiązuje zakaz przebr7rłlania osób z zewnątrz.
Osoba z zewnątrz wńodzi na teren szkĄ jedynie za zgodą dyrektora szkoły zgodnie
z trybem postępowania według Załącznika nr 1 niniejszej procedury.
Ustalono tryby postepowania dla ochroniarza lub osoby wpuszczającej- wejście do
szkoły oraz wyjście ze szkoty według Załącznika nr 2 niniejszej procedury.
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8- Prowadzi się Ęestr osób przebyvvającyń w samym czasie na terenie szkĄ według
Załącznika nrr 3 do niniejszej procedury.

9. W szkole zapeułniono sposoby szybkiei, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odleełość.

10. Szkoła posiiada 5 szt. termometńw bezdotykowych, lćóre są dezynfekowane po
uŻyciu w danej grupie i umieszczone w zamykanej skrrynce znajdującej się przy
wejściu do s;zkoĘ przy §tanowisku ochrony.

11. Jężeli pracownik szkoły zaobsęrwuję u ucznia obiav,vy mogącę wskaznĄ,ać na infekcię
dróg oddechowych, w tym w szczególności temperatura powyżej 38 "C, kaszel,
dusznoŚci, ucznia odizolowuje w pomieszczeniu izolacji { sala nr 11), zapewniając 2
m odległoŚci od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodzicódopiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoĘ (rekomendowany własny środek transportu).

12. Wprowadza się organizacię pracy w szkole, która umożliwia zachowanie dy§tan§u
między osobami przebywającymi na terenie szkĄ, szczegótnie w miejscach
wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły {np. różne godziny
przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, różne godziny przeni, lub zajęć na boisku)
oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

13. Obouliązuio ogólna zasada * każda grupa uczniów tklam} w trakcie przeĘ;wania w
szkole nie ma rnożliwości (lub rna ogranicroną do minimum} kontaktowania się z
pozosta§mi klasami.

14. Jedna grupa uczniów (klasa} pnebyuła wwyrnaczonei i statei sali.
§. Do grupy pnyporządkowani są ci sami, stali nauczycie|ą którzy w miarę możliwości

nie prowadzą zaię€ stacionamych w innych klasach,
16. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania

i kaszlu oraz unikanie dotykania oęu, nosa i ust.
L7.z sal uśnięto przedmioty których nie można skutecznie umyó uprać

lub dezynfekować. Przybory do ółiczeń (piłki, skakanki, obręcze iĘ.} wykorzyst!Ą{ane
podczas zajęć są czy§zczone oraz dezynfekowane.

18. Uczeń posiada wlasne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinniwymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w
szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

19. W sali gimna§tycznej użyrany §przęt §portowy oraz podłoga §ą myte deter6entem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, d w miarę możliwości po każdych
zajęciach.

20.Sale są wietrzone, części wspólne (korytarze} co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zalęć.

21. Naucryciel w klasach 1-1ll organizujo przerwy dla srroich uczniów w interwałactr
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niź co 45 min.

Zż.Łaleca się korrystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeĘm
powietrzu na terenie szkoĘ, w tym w czasie przerw.

23. Podczas realizacji zalęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w któryń
nie można zachorrać dystansu, naleĘ ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktorre,

24. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamknięĘch przestrzeni z
infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu spolecznego. Rekomenduje
się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zieloną z zańowaniem
dystansu oraz zasad obowiązująrych w przestrzeni publicznej.
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25. Zabrania się uczniom przynoszenia ze sobą do szkoĘ niepotrzebnych przedmiotów.
26. W szatni udostępnia się uczniom co drugi boks i wprowadza się różne godziny

przychodzenia uczniów do szkoĘ zgodnie z harmonogramem/planem dnia {lub
tygodnia), aby kontakt dzieci z różnych klas był jak najmniejszy

27.W szatni uczniowie oraz nauczyciele muszą zachować odpowiednią odlegtość -
minimum 1,5 m i stosować się do procedury stanowiącej Zalącznik nr 1do niniejszego
regulaminu.

28, Zaięcia świetlicowę odbywaią się w świetlicy szkolnęj, w miarę moż|iwości w grupań
uczniów z danej klasy a razie potrzeby w innych salach dydakĘcznych, które nie ą
wykorzystywane do bieżącej nauki. PĘn do dezynfekcji rąk umieszczono w sposób
umożliwiający łatrry dostęp dla dzieci pned wejściem do świetlicy.Zaleca się zamiast
Środków do dezynfekcji również regularne mycie rąk wodą z mydiem. Świetlicę
wietrzy się {nie rzadziei, niż co godzinę w trakcie przebyrłrania dzieci w świetlicy}, w
Ęm w szczególności pned przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

29. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej maią
ograniczony kontakt z uczniami oraz nauczycielami.

30. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole nie odbywa się w trakcie
pragy stacjonarnej klas 1-1ll, tylko po j€i zakończeniu. Zajęcia ta organizowan€ §ą w
maĘch grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów
przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć - sale są ozonowane.

25. Ustalono zasady korzystania z bibliotekiszkolnej, uwzględniając konieczny okres 2 dni
kwarantanny dla kiążek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

26. Wspólnie z pielęgniarką szkolną ustala się i upowszechnia zasady korrystania z
gabinetu profilakĘki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania
okreŚlone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa
Zdrowia i Narodowęo Funduszu Zdrowia.

27.W szkole wylączono z użytku źródełka wody pitnej.

28. Dyrektor szkoł aktualizuje i upowszechnia procedury funkcjonowania szkoł w
czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w
przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

29. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności doĘczące funkcjonowania
w szkole dzieci z chorobami przewlekĘmi, w porozumieniu z tń
rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

- obowiązek zachowania dystan§u podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni -
obowiązek osłony ust inosa.
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ZaĘcanłB w 1 dgZa{zą&ęŃa łv 1ĘżtZ1
Dyrektora Szkoly Podsbt1,orej 

:i:.§rtrf
§2.

Higiena, Gzyszczenie i dezynfekcia oraz ozonowanie

pomieszozeń i powienchni

Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono numery telefonów do powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i sfużb medycznych.

Naleł regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnowaó aby roh,ili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toaleĘ.

Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

Prowądzi 5ię rejestt eodziennych prac Bor?ądkowych, ?e §zczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzńni
dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w Ęm blatów w saladr
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatu r, włączników.

Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle wedtug zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu Środka do dezynfekcji. Przestrzega się czasu niezbędnego
do wywietrzenia derynfekowanyń pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rilĘ a przy dozownikach z płynem do derynfekcji rąk instrukcje
derynfekcji.

Pomieszczenia w szkole są ozonowane wedtug plan ozonowania pomieszczeń
w szkole lub w razie zaistniałej potrzeby.

§zkola zapewnia pojemnikido ich wynucania masek lub rękawic jednorazowych.

Sale lekcyjne są wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć praezdzieci.

§g.

§tolówka szkolna

Przy przygotowywaniu posiłku w stołówce szkolnej obok warunków higienicznyń
wyrnaganych przepisarni prawa odnoszącymi §ię do funkcjonowania żyrrienia
zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególne.i ostrożności dotyczące
zabezpieczenia pracowników. Zańowana jest odpowiednia odlegiość stanowisk
pracy wynosząca min. 1,5 oraz zapewniono środki ochrony osobistej. Utrrymuje się
wysoką higienę stanowisk pĘcy, opakowań produktów, sprzęfu kuchennego, naczyń
stolowych oraz sztućców, a także higienę osobistą.
Ustalono zrnianowe wydawanie posiłków. Spożywanie posiłków odbywa się w tyń
samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odlegtość między stolikami wynosi co
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najmniej 1,5 m Każdorazowo czyści się blaty stołów i oparcia krzesel po każdei
grupie.
Naczynia i sztuĆce myte Ę w zmywarce z dodatkiem detergenfu, w temperaturze
min. 60'C oraz wyparzane.
Posiłki wydawane są bezpośrednio przezobslugę kuchenną.
Usuniecie dodatki (cukier, serwetki} z obszaru sa|ijadalne i wydawanie bezpośrednio
przez obslugę. w stołówce nie zaleca §ę samoobsługi. Dania i produĘ ą podawane
przez o§obę do tęgo wyznaęoną/ obslugę stdówki,
Dzieci mo8ą spożyrać positki i napoje przyniesione z domu, posiłki mogą być
przyno§zone w pojemnikach prywatnyó i w nich spożyłane w klasach.
utrrymuje się wysoką higienę mycia i derynfekcji stanowisk pracy, opakowań
produktów, sprzętu kuchennegą naczń stołowych oraz sztućców.

E
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RozDzlAŁlll

Procedury zapewnienia bezpieczeń§twa
w Szkole Podstawowei Nr 3 w Ęborku

w okrcsie pandemii COvlttslg

l.Prccedura po§tępowania na wypadek podeinenia zakażenia koronawirusem C0vlt -il'
na ułypadek podeinenia u pnacownika i dziecka.

1. W szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacii osoĘ u której stwierdzono

objawy chorobowe (sala nr 11}. Pomieszczenie to zostalo zaopatrzone

w rękawiczkijednorazową maseczki ochronne i płyn dezynfekujący.

2, Do prary w §zkole Podstawowej nr 3 w Lęborku mogą prżychodzić TYIJ(O OsoBY

ZDROWE, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy

domownicy nie przebyłają w izolacjiw warunkach domowych lub w izolacji.

Pracown ic1 w p rzypad ku wy§tąpien ia objawów infekcji dró6 odd echowych

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicenie z lekarzem

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której

będąwynikĄ dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawę

o nieobecnoŚci). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod

nr 999 lub 112.

3. Fned weiściem do pomieszczenia izolacyjnego umieszczono dozownik

z pĘnem derynfekująGym i |NSTRUKCJĘ DEZYNFEKCJ| RĄK.

4. Z pomieszczenia usunięto przedmioty, których nie można dezynfekować

lub uprać.

5- W prrypadku wystąpienia u PRACOWNI|(A będącego na stanowisku pracy

niepokoiąrych obiawów sugerujących zakażenie COVID - 19 należy

niezwłocznie odsunąć Bo od pracy i odizolować go od pozo§td!,§h

pracowników i uczniów, dyrektor szkoĘ kieruje do domu i informuje o

konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarrem

podstawowej opieki zdrowotnej {uzyskanie teleporady medycznej, z której będą

wynikał dalsze czynności dla pracownika}. W razie nagtego pogaruzania się stanu

zdrowia nalcży zadzwonić pod nr 999 lub 112).

1V
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6. Obszaą w którym poruszał się i przebywał pracownik jest @dawany
ozonowaniu.

7. Po zauważeniu symptomów choroby u DZ|ECI(A np. kaszel, gorączka,

duszność iproblemy z oddychaniem naueyciel bezzwlocznie powiadamia

dyrektora szkoĘ.

8. Wyznaczona przez dyrektora osoba zabezpieczona w środki o othrclry

osobistej niezudocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej sali izolacji

fiest nią sala nr 11 - v,tyłączona z użytku}. Pozostaje z nim zachowując

maksymalnie bezpieczną odlegtość minimum 2m do momentu odebrania

przez rodziców.

9. Nauczyciel przeprowadza pozostale dzieci do innej pustei sali.

10. Pomieszczenie, w którym przebyrrala grupa uczniów z osobą z podejrzeniami

zakażenia jest ozonowane.

11. Ęrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników

zawi ad a m i a Powiatową Stacię Sanita me Epidemiologiczną

ul. Gdańska 63,84-3m Lębork,

telefon: 59 8621010

oraz rodziców dziecka o zaobsenłowanych objawach chorobowyń

ipodejrzeniu wystąpienia na terenie szkoty zachorowania na COV|D - 19,

a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 9!D lub 112

i poinformow ać, że mogą być zakażeni koronawirusem.

12. Ęrcktor szko}y stmuie się ściśle do wydawanych instrukcii i poleceń

przekazanych przez §tacię Sanitarno- Epidemiologiczną doĘczących dalsryó

procedur.

13. Rodzice ą zobowiązani do odbierania telefonów lub naĘchmiastow€go

oddzwaniania.

t4. Ęrektor szkoly o zaistniałe| sytuacji informuie również rodziców pozostaĄph

dzieci.

15. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko iest natychmiastowo

dezynfukowane.

8
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16. Ustala się listę osób przebyłlaiąrych w tym czasie z osobą podejrzaną

o zakażenie.

17. Dpektorsporą{za protokfl z zaistnialej sytuacji.

18. Ęrektor zawiadamia o sytuacii organ prowadzący oraz kuratodum ośriaty.

M
l
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2.

ZaĘłanik w 1 dp 7arądzenh nr 1€€1
Dyrekora Sdroty Podstav,wvej :!ilrfriT

2.Procedura przekazania dziecka rodzicom podeinanego

o zakażenie koronawirusem COVID -1!r.

Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko nie wchodri do budynku szkoły.

Pracownik ochrorry identyfikuje rcdzica/opiekuna i informuje Dyrektora Szkoły

o przybyciu rodzicalprawnego opiekuna dziecka podejrzanego o zakaźenie

covlD-tg.

Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej pr.yprowildza dziecko z izolatki

do korytarza przed weiściem do budynku i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznydl,

Po otwarciu drałli, zachowując dystans 2 m. od rodzica/opiekuna prawnego-

pnekaruie dziecko.

lżiecko zostaje pnekazane rodzicowi/opiekunowi plawrremu przez pracownika

szkoły, który się nim opiekowal w izolatce.

Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m pnelcauie

informacie rodzicowi/opiekunowi prawnemu na temat objawów, jakie

zaobserwowano u dziecka. Może paekazać rodzicowi również numery telefonów do

zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uryskaniu odpowiednió

informacji rodzic/opiekun prawny opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi

zaleceniami sanitamymi.

Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatcą który oddał dziec*o

rodzicowi/opiekunowi prawnemu, dezynfekuje ękawice oraz zgodnie z instrukcją

ściąsa maseczkg kombinezon i ękawice.

6.

WV

1n



*.,młffifr:,łJ'ffil
z dńa 13.01 2tż1 t.

3.Procedura zwrotu książek i podręzników do biblioteki sakolnei

w czasie trwania pandemii COVID-19.

1" W bibliotece naleł zachować bezpieczną odleglość od rozrrówcy min. t5 m,

Z. Pomieszczenie wietrry się s,ysternaĘcznie co godzinę.

3. Regularnie czy.ści się powierzchnie wspólne, z którymi §tykają się użytkownicy,

np. klamki drzwiwejściowe, poręczel blaty, oparcia krzeseł.

4. lnformacje o terminie zwrotu k§Ężki pnesyla bibliotekan przez e-dziennik Vulcan

uczniom, wychowawcom oraz rodzicom.

5. Nauczyciel bibliotekan informuie ucznióVrodziców na którą gndzinę ma prryĘp

do szkdy, aby uniknąć grupowania się.

6. Pned weiściem do szko}y ustawiony jest specjalnie przygotowane poiemnik gdzie

uęeń / r odzić oddaje wypożyczone książki lu b pod ręczn iki.

7. Prryg€towany pudło opisanyiest datą nłlrotu.

& Uczeń/rodzic nie wchodzi na ter€n szkoły.

9. Pracownik ochrony pnekazuje rrypełniony poiemnik z książkami z danego dnia do

biblioteki szkolnej.

10. Pojemnik z ksĘkami Ędzie poddany krłnrantannie pnez 2 dni.

11
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ZaĘ§znłB łv 1 doZarą&łnia nr 1/2€1
Dyrektora §zkoły Podstłtovei nr 3 w Lębońu

z dńa 1?.a1 2tż1 ł.

4.Proced ura odbioru dziecka za świetlicy szkolnei

Rodzic/ opiekun prawny dziecka nie wchodzi na tefiEn §zkdy.

Rodzic/opiekun prawny może korrystać z dzwonka umieszczonego przed

wejściem do budynku szkoty.

Rodzic/ opiekun prawny dziecka pr..y dnwiach §zkoły przekazuie

pracownikowi ochrony dane dziecka, które będzie odebrane.

Pracownik ochrony za pomocą domofonu szkolnego informuje nauczyciela

świetliry o przybyciu rodzica/opiekuna w celu odebrania dziecka ze świetlicy.

§. Poinformowan€ dziecko udaie §ię pro§to do §zatni, zmienia obrrgie

i opuszcza tern szkoły.

6. Pracownik ochrony wraz z dzieckiem weryfikuie tożsamość osoby

odbierającej.

4"
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Zahcznik nr t do Zarądzęda rr 1/202l
Ąpektora Szkoly PodsHtvwvej nr 3 w Lęborku

zdńa13.al2021 r.

S.Procedura weiścia uczniów do szkoły

7. Poddaj się zmierzeniu temp€retury,

2. Wytrzyi butyw ścierkę nasączoną środkiem dezynfekuiącym

3. Wejdź do szko}yieśli nie ma§z pdrrryż§zon€' temperatury.

4. W,ytr.yi buĘ w ścierkę nasączoną środkiem dezynfekującym.

5. Zdezynfukui ręce.

6. Udai się plo§to do szatni.

7. Srybko i sprawnie zmień obuwie i zostaw odzież wierzchnią.

8. Zachowuj odleglotr min. L5 m€tra od drtlgiei osoby.

9. Po przebraniu się wytr.yi obuwie w ścierkę nasą§zoną środkiem dezynfekując}rm.

1O. Zdezynfekuj ęce.

11. Udai się prosto do klasy.

l?



ąfin* w 1 b Zarzą&enią nr t€ffi1
Dyrektola *", **TfrJ,ilrffi

RozDaAŁ lll

Tryby postępowania
w §zkole Podfiwowei llr 3 w Ęborku

w okresie pandernii COVltFlg

l. TRvB po§ĘpowAtlA pRzy welśclu Do szKoŁy

DLA PRACOWN|KA SZKOŁY LUB O§OBYOBCE

1. Podąi swoie dąne o§obowe ochroniarzowi lub osobie wpuszcząiącej.

2. Poddaj się zmieneniu temperatury.

3. Weidź do szkoły jeśli nie masz temp€ratury.

4. Wytrzvi buł w ścierkę naĘczoną środkiem dezynfekuiącym,

5. Zdezynfekui ręce.

6. l{ałóż ękawiczki jednorazowego użytku.

7. Włóż maseczkę ochronną. Unikaj dotykania maski podczas jej używania.

8, Zachowui odlĘlość od rozmótrcy na Go najmniei 1,5 metra.

9. Uniloj dotylonia okolic oczu, nosa i ust.

lt. TRYB Po§rĘPoWANlA PRer uryJŚOu zE SEK(NY

DlA PRAcoWNlKA szKoŁY LuB os{tBY oBcE

1. WVtrzvi buty w ścierkę nasączoną środkiem dezynfekującym.

2, Wyidź z budynku szkoĘ.

3. Zdeimii maskę chwytając za część tylną

bez doĘkania potencjalnie zakażonej części przedniej, i naĘchmiast wpzń
do zamkniętego poiemnika rrstawionego pned sakolą.

4. Jednym ruchem ściągnij ękawiczki i wrzuć do zamkniętego poiemnika

ustawionąo przed szkołą.

t4 ŃJ-,



ZaĘcznlk hr 7 óoŻAlząózenla nr 1l2O21

Ęgektora §zkoĘ Pods*aułovej nr 3 w Lębońu
zdńa 13.al2tż1 ł.

lll. TRYB Po§ĘPowANlA DlA ocHRoNlARzA LUB osoBY WPuszcAJĄcE

_WE śc,E Do szKotY

1. Zanftai orłdrruiach:

1. Cry osoba była objęta 14 dniową kwarantanną nałożoną przez sanepid?

2. Czy wróciła żzagranicy w ciągu ostatnich dni?

3. Czy miała kontakt z o§obą poddaną izolacji lub kwarantannie?

4. Jeśli któraś z odpowiedzi była : TAK,to nie wpuszczai do szkoty.

5. Podaj numer telefonu do Dyrektora Szkoly gdy ktoś będzie stawial opór.

lv.TRYB Po§TĘPoWANlA DlA ocHRoNlARzA LUB osoBY WPUszcAlĄcEl

_wE sc,E Do szKoŁY

1. Jeśli ktoś dzwoni do szkĄ udzielai informacii prry drzwiach w nx§oe

i ękawiczkacĘ

2. Zapvtai o imię i naryisko osoby wńodącej i zapisz do Ęestru.

3. Zmien tempe]atuę zanim przekroczy próg. Zrób wpis do reiestru ieśli szkola

znaidzie sie w strefie czenłonei lub żóftei..

3.1, Jeśli o§oba odmawia mierzenia temperatury to nie wpuszczai do szkoĘ i podai

nr telefonu do Dvrektora szkołv.

3.2. Jeśli temperatura pnekracza 37'C

to nie wpuszczaido szkoĘ.

4. Zapisz godzinę weiścia do szkoły.

5. Wydaj polecenie,rrytarcia butów w ścierkę nasączoną środkiem dezynfekującym.

5. Wydai polecenie zdezynfekowania ąk środkiem podanym na stoliku.

7. Wvdai polecenie włożenia rękawiczek jednorazowego użytku. <V
V,



Zahąn* rr 1 do Zazą&enia nr 1/2Ę1
ryfektora *'"' *o*Tj:!il,frr"I

8. Wvdai polecenie wlożenia maski.

9. Zachowuiodleglość od rozmówcy na co najmniei 1"5 metr.

v. TRYB po§TĘPoWAttlA D[.A oc}łRor{utRzA LUB o§oBYWPu§zcArĄcE,
_LvYJśc,E zE §zKotY

1. Zanim ktoś wyjdzie ze szkotv poleć wytneć buĘ w ścierkę nasączoną środkiem
dezynfekująrym.

ż. Zachowuiodlęlość od rozmówcy
na co najmniei t"5 metra.

3. Poinformuio zamkniętym poiemniku ustawionym przed szkolą.
4. Poleć aby wyrzucić maskę i rękawiczki do zamkniętego poiemnika ustawionego

pned szkołą.

RE §rR osóa PRzEBnńrArĄcYcH NATEREH|E §zKoŁY

Ę. lmię inazwisko data Godz.
weiścia

Godz.
wviścia

Wyuliad
Tak/nie

uwagi

lb
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