
PROCEDURA ZAPEWNIENTA BEZPTECZENSTWA OBOWI.{Z\rJ,ICA
W SZKOI,ACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA BIAI-YSTOK

W OKRESIE PANDEMII COVID-l9

PODSTAWAPRAWNA
l. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczanit zakaieh i chor6b

zakaLnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

2. Ustawa z dnia f 4 grudnia20l6 r. Prawo odwiatowe (Dz. U. z2019r.poz. 1l48zezm.).
3. Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach
(D2..U.22003 r. Nr 3 poz. 69 ze zm.).

4. Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie

szczeg6lnych rozwiqzail w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu o6wiaty w zwi4zku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-
19 (Dz. U z 2020 r. poz.493 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Pa6stwowej lnspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze ztn.) oraz
W),tyczne GIS. MZ i MEN dla szk6l podstawowych z dnia l5 maja 2020 r.

s1.
POSTANOWIENIA OG6LNE

l. Ninie.jsza procedura okredla zasady bezpieczeristwa na terenie plac6wki w okresie

pandemii COVID-19. dotyczqce wszystkich pracownik6w szk5t podstawowych Miasta

Bialegostoku oraz rodzic6w i uczni6w uczgszczaj4cych do plac6wek.

2. Celem procedur jest:

a) zminimalizowanie zagro2efi zakalenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
b) umo2liwienie rodzicom, kt6rzy nie majq mo2liwoici pogodzenia pracy z opiek4

nad dzieckiem w domu, podjgcia pracy zawodowej.

3. Procedury okre6laj4 dzialania, kt6re zrninimalizujq mozliwo(i zaka2enia.

4. Decyzja o potrzebie uczgszczania dziecka do szk6l samorz4dowych Miasta
Bialegostoku powinna by6 podjgta przez rodzic6w/opiekunriw prawnych

w uzasadnionych przypadkach, po przeanalizowaniu ryzyka rwiqzaaego
z zachorowaniem na COVID-19. Rodzic/opiekun prawny, deklaruj4c potrzebg

uczgszczanie dziecka na wybrane zajgcia. jest zobowi4zany do wypelnienia stosownych

deklaracji. kt6re stanowi4 zat4czniki nr l, 2, 3 do niniejszej procedury, jako wz6r
do ewentualnego wykorzystania przez dyrektora szkoly.

s2.
PRACA SZKOI,Y W REZIMIE SANITARNYM

l. Na czas podwy2szonego reZimu sanitarnego ustala sig nastgpuj4ce godzirry pracy szkoty:

7ls _ I 640.

2. Do plac6wek mal4 wstgp tylko zdrowi pracownicy szkoly i uczniowie.

3. Pierwszeristwo skorzystania z zajg6 opiekuf czo-wychowawczych z elementami zajgi
dydaktycznych w klasach I-III maj4 uczniowie, kt6rych rodzice/opiekunowie prawni s4:
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a) oboje pracuj4cy, w tym przynajmniej jedno .iest pracownikiem sluZby zdrowia.

realizuj4cym zadania zwi1zane z zapobieganiem. przeciwdzialaniem i zwalczaniem

COVID-I9.
b) oboje pracuj4cy, rv tym przynajrnnie.i jedno -iest pracownikiem sluzb mundurowych.

realizuj4cym zadania zwi1zane z zapobieganiem. przeciwdzialaniem i zwalczaniem

COVID-I9,
c) oboje pracuj4cy, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem handlu, realizuj4cym

zad,ania zwiqzane z zapobieganiem , przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) oboje pracuj4cy. rl- tym przynajmniej jedno jest pracownikiem przedsigbiorstwa

produkcyjnego. real izuj4cego zadania zwiqzane z zapobieganiem" przeciwdzialaniem

i zwalczaniem COVID- I 9.

e) oboie pracu.jqcy, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem 2lobka

lub jednostek systemu oswiaty, realizuj4cym w miejscu pracv zadania zwi4zane

z zapewnieniem opieki mieszkaricom Miasta Bialegostoku.

4. W przypadku mniejszej liczby zgloszonych uczni6w na dany typ zajgt, ni2 liczba miejsc -
bEd4 zastosowane dodatkowe kryteria. w nastgpujqcej kolejnoSci, przy zaloLenit.2e a) jest

naj istotniejszym kryterium i przy zachowaniu zasady, Le rorlzic/-ce/ opiekun/-owie

prawny/-ni pracuje/-4:
a) dziecko niepelnosprawne lub wychowujqce siE w rodzinie. w kt6rej wystEpuje

niepelnosprawnoS6,

b) dziecko osoby samotnie wychowuj4cej,

c) dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i wigcej dzieci niepelnoletnich).

5. W przypadku wigkszej liczby chgtnych ni2 moZliwoSci organizacyjne szkoly. organ

prowadz4cy w porozumieniu z dyrektorem macierzystej plac6wki, wskaze uczniowi inn4

szkolg, w kt6rej zostanie one otoczone opiek4.

6. Liczba uczni6w w poszczeg6lnych grupach przebywaj4cych w jednej sali nie mo2e

przekraczat 12 przy zalozeniu, 2e minimalna przestrzef dla jednej osoby nie mo2e byi
mniejsza niz 4 m2.

7. Kalda grupa uczni6w przebyrvai bgdzie w wyznaczonej sali. W zakresie opieki

nie obowiqzuje dotychczasowy podzial na klasy.

8. Poby ucznia w szkole jest re.lestrowany przez nauczyciela sprawuj4cego nad nim opiekg.

9. Sale bgd4 wietrzone co najmniej raz na godzing.

10. JeZef i uczefi ma symptomy zakalenia koronawiruem i pomiar temperattrry bqdzie

podwy2szony. uczefi nie zostanie w tym dniu przyjgty do plac6wki.

ll. Niedopuszczalne jest przyj6cie ucznia do szkoly. jedli w jego najbliZszym Srodowisku

przebyrva osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.

s3.
oBowIAzKI DYREKTORA PLACOWKI

Dyrektor dostosowuje niniejsze procedury do miejscowych

z obowi4zuj4cymi przepisami prawnymi i wytycznymi MEN,

zwi gkszonego reZimu sanitamego.

warunk6w.

GIS i MZ
w zgodzie

w zakresie
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2. Wsp6lpracuje z organem prowadzqcym m.in. w celu zapewnienia bezpieczeristwa wszystkim

uczestnikom zycia szkolnego (m. in. zaopatrzenie w odpowiednie Srodki do dezynfekcji

oraz ochrony osobistej).

3. Przy wejSciu do szkoly umieszcza ptyn dezynfekujqcy, a w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych mydla antybakteryjne oraz instrukcje z zasad,ami prawidlowego mycia r4k

dla dorostych i dzieci oraz zakladania i bezpiecznego u2ytkowania oraz zdejmowania

rgkawiczek i maseczek.

4. Monitoruje codzienn4 prace pracownik6w szkoly na okres wzmozonego re2imu sanitarnego

w warunkach pandemii COVID-19 w szczeg6lnodci w zakresie:

a) dezynfekcji powierzchni dotykowych,

b) dezynfekcji zabawek. przybor6w sportowych (np. pilki, skakanki).

c) usunigcia przedmiot6u, i sprzgtu. ktr5rych nie mo2na skutecznie dezynfekowa6

(np. pluszowe zabawki).

5. Odsuwa od bezpoSredniej pracy z uczniem na podstawie zwolnienia lekarskiego osoby

maj4ce 60 lat i wigcej oraz cierpiEce na choroby lokuj4ce je w grupie podwyzszonego ryzyka

zakaZe nia koronawirusem.

6. Organizuje praca szkoly na podstawie zebranych od rodzic6w/opiekun6w prawnych

intbrmacji o liczbie zadeklarowanych uczni6w w okresie wzmozonego rezimu w warunkach

pandemii COVID-19.

7. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy.

8. Wylqcza 2r6delka lub fontanng wody pitnej. JeSli w plac6wce znajdujq sig inne dystrybutory

wody. uczniowie mogq z nich korzystai tylko pod nadzorem nauczyciela.

9. Przy organizacj i 2tu,ienia w szkole. obok warunk6w- higienicznych wymaganych przepisami

prawa. wprowadza zasady szczeg6lnej ostroZno5ci, dotycz4ce zabezpieczania pracownik6w

(odleglo5i stanowisk pracy. Srodki ochrony osobistej, ptyny do dezynlekcji, dystans

spoleczny).

10. Organizuje zmianowe wydawanie posilk6w.

I l. Organizuje na terenie plac6wki tzw. izolatorium - miejsce, w kt6rym bgd4 izolowane osoby

wykazujqce niepokojqce objawy chorobowe sugerujqce zakaZenie koronawirusem.

12. W przypadku wyst4pienia u pracownika niepokoj4cych objaw6w sugerujqcych zaka2enie

koronawirusem, odsuwa pracownika od pracy oraz:

a) wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczni6w.

b) powiadamia Powiatowq Stacig Sanitarno-Epidemiologiczn4 w Bialymstoku (tel.85 73 25

236).

c) pracownika izoluje w izolatorium.

13. W przypadku korzystania przez uczni6w z uzEdzert terenowych. sprawdza czy sprzgl

na placu zabaw jest regularnie czyszczony z uZyciem detergentu lub dezynfekowany. Jezeli

nie ma takiej mozliwoSci, zabezpiecza go przed u2)lvaniem.

14. W yznacza pracownika szkoty, kt6ry dokonuje pomiaru temperatury osobom wchodz4cym

do szkoty przed ich wej6ciem na teren plac6wki.

15. Odpowiada za post€powanie z odpadami wltwarzanymi w czasie wystgpowania zagro2enia

epidemicznego.
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16. Informuje rodzic6w o procedurach oraz o odpowiedzialnodci za pod.igtq decyz1g, zwiqzanq

z wyslaniem dziecka do szkoly poprzez umieszczenie procedur wraz z zal4cznikami

na stronie intemetowej szkoly.

s4.
oBowL{zKI PRACOWNIKoW

l. Ka2dy pracownik plac6wki zobowiqzany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2. W przypadku podejrzenia zakaienia koronawirusem lub choroby COVTD-19 (duszno6ci,

kaszel. gorqczka). pracownik plac6wki declzj4lekana nie przychodzi do pracy i zawiadamia

o tym fakcie dyrektora plac6wki.

3. Do plac6u'ki wszyscy pracownicy wchodz4 wyznaczonynr wej6ciem i wychodzq z niego

wyznaczonym wyjdciem.

4. Pracownicy bezwzglgdnie przy wejSciu iwyj5ciu z plac6wki oraz w trakcie pracy czgsto

odkazaj4 rgce plynem do dezynfekcji r4k wg instrukcji i my.i4 rgce zgodnie z instrukcj4
(instrukcje powinny byi umieszczone w widocznych miejscach w plac6wce).

5. Pracownicy nie przemieszczajq sig po plac6wce bez uzasadnionej potrzeby.

6. Pracownicy pedagogiczni:

a1 pracujq wg ustalonego przez dl rektora harmonogramu z \ )znaczonlmi grupami

uczni6w.

b) wyjadniaj4 uczniom zasady obowiqzuj4ce w plac6wce ze zwr6ceniem szczeg6lnej uwagi

na przestrzeganie zasad higieny w zwiqzku z zagro2eniem zaka2enia koronawirusem.

c) instruuj4 uczni6w. pokazujq techniki prawidlow-ego mycia rqk wg instrukcji umieszczonej

w widocznych miejscach w plac6wce.

d) przestrzegajq ustalonego harmonogramu wyj 56 na plac zabaw lub szkolne boiska,

e) przestrzegajq zasad korzystania z placu zabaw. szkolnych boisk przy zachowaniu

zmianowo6ci grup i dystansu pomigdzy nimi,
f) nie organizuj4 zadnych wyjSi poza teren szkoly np. spacer do parku,

g) unikaj4 organizowania wigkszych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub na placu

zabaw i boisku szkolnym.

h,; n ietrz4 sale. w ktorych pracuj4.

i) organizuj4 przerwl dla swojej grupy. adekwatnie do potrzeb. jednak nie rzadziej niL co 45

m in..
j) dbajq o usunigcie z sali przedmiot6w i sprzgt6w. kt6rych nie mo2na skutecznie

dezynfekowa6. np. pluszowe zabawki. dywany,

k) zachowuj4 dystans spoleczny migdzy sob4, w kazdej przestrzeni plac6wki, wynosz4cy co

najmniej 1,5 metra,

l) odpowiadaj4 za odizolowanie ucznia. u kt6rego stwierdzono podejrzenie zakaienia

koronawirusem lub chorob4 COVID- 19.

7. Pracownicy obslugi i administracji:
a) pracujq, zachowujqc szczeg6ln4 ostrozno56 i zasady bezpieczefistwa.

b) stosuj4 Srodki higieny osobistej (fartuchy. maseczki, rgkawiczki).

c) wykonuj4 zadania. utrzymujqc odlegloSi 2 metr6w pomigdzy stanowiskami pracy.

d) ograniczajq kontakt z uczniami oraz nauczycielami.

e) wietrz4 pomieszczenia. w ktr5rych pracujq,
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f) powierzchnie dotykowe, w tyrr biurka, lady, stoly, klamki. wl4czniki (wiatla, porgcze,

blaty do spoZy'wania posilk6w iinne przedmioty (np. telefony. klawiatury), regularnie

i starannie dezynfekuj4 Srodkiem dezynf'ekuj4cym lub wod4 z detergentem,

g) wszystkie obszary czgsto uzlnvane (np. toalety, ci4gi komunikacyjne), regulamie
i starannie sprz4taj4 z u2yciem wody z detergentem oraz irodka dezynfekuj4cego.

h) po zakoriczonej pracy gruntownie dezynf'ekuj4 powierzchnie. sprzgty i pomieszczenia

zaplecza kuchennego, zmy.rvalni i obieralni,
i) tylko intendentka ma wstgp do magazynu, dba o higieniczny odbi6r towaru od dostawcow,

zwracajqc uwagg na ubi6r dostawcy: fanuch. maseczka, rEkawiczki oraz na czystoS6

samochodu: dostawca nie wchodzi na teren plac6wki. towar za( zostawia przed drzwiami
plac6w-ki.

8. Pracownicy wskazzni przez dyrektora szkoly:

a) odbierajq ucznia przyprowadzonego przez rodzicalopiekuna prawnego, zachowujqc

wszelkie wymagane zasady bezpiecze6stwa epidemicznego.

b) dokonuj4 pomiaru temperatury ucznia, w sytuacji je2eli pomiar temperatury wskazuje

u'artoSi powy2ej 37.2"C, odmawiajq wpuszczenia ucznia na teren plac6wki. zapisuj4c dane

dziecka (irnig i nazw-isko),

c) w sytuacji. gdy pomiar temperatury nie przekracza dopuszczalnej warto5ci. kieruj4
go do szatni, a nastgpnie odprowadzaj4 do nauczyciela,

d) po zakoficzonych zajEciach po zgloszeniu przybycia rodzica/opiekuna prawnego odbierajq

ucznia z sali, kieruj4 do szatni, a nastgpnie odprowadzaj4 do drzwi wyjSciowych
i przekanlq rodzicom/opiekunom prawnym.

ss.
oBowL{zKI RODZICOWOPIEKUNOW PRAWNYCH

l. Rodzice/opiekunowie prawni s4 zolsowiqzani do zapoznania siq z Procedurumi

hezpieczehstwa w olcesie pandemii COVID-19 obowi4zuj4cymi na terenie plac6wki.

2. Chgi udzialu ucznia w zajgciach opiekuficzo-wychowawczych z elementami zajgi
dydaktycznych w klasach I-lll, w zajgciach rewalidacyjnych lub rewalidacyjno -
wychowawczych i konsultacjach z nauczycielami rodzice/opiekunowie prawni zglaszaj4

pisemnie do dyrektora szkoly.

3. Rodzic/opiekun prawny wypelnia stosown4 do potrzeb deklaracjE uczgszczania do szkoly
(przykladowy wzrir deklaracji zawieraj4 zalqczniki nr 1,2.3). Dostarcza j4 dwa dni
robocze przed rozpoczgciem zajgi do godziny l5@. W przypadku przeslania skanu

wypelnionej i podpisanej deklaracji na adres e-mail szkoly, oryginal dostarcza pierwszego

dnia przyj(cia dziecka do szkoly.

4. Na podstawie zlo2onych deklaracji, dyrektor kwalifikuje uczni6w. kt6rzy bgd4 w pierwsze.j

kolejno(ci uczgszczali do szkoly.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowi4zani s4 na bie24co do przekazywania dyrektorowi
lub wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia.

6. Rodzice/opiekunowie prawni nie posylaj4 do szkolyucznia. jeZeli w domu przebl"rva ktod

na kwarantannie lub w izolacji. Maj? tez obowi4zek zgloszenia powyzszej sltuacji
dyrektorowi szkoly.
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7. Do szkoly przyjmowani sq tylko zdro*'i uczniowie, to znaczy bez objaw6w chorobowych

sugeruj4cych chorobg zaka2n4 (temperatura powy2ej 37,2"C, katar. kaszel, biegunka.

dusznoSci, wysypka. b6le migSni, b6l gardla, utrata smaku czy wgchu i inne nietypowe).

8. Z powodu podobieristwa objaw6w COVID-19 i alergii (np. katar, kaszel) oraz niemo2noici

stwierdzenia z pewno5ci4. iz opisane wyzej objawy nie s4 skutkiem zakaienia wirusem.

w czasie trwania epidemii nie bgd4 brane pod uwagg zaSwiadczenia dotyczqce

wystgpuj4cej u dziecka alergii wystawion e przez lekarza pediatrg/rodzinnego.

9. W czasie poblu ucznia w szkole rodzice/opiekunowie prawni s4 zobowi4zani

do odbierania telefon6w z plac6w-ki.

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowi4zani s4 takze do:

a) zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyj6ciem do szkoly.

b) bezwzglgdnego pilnowania. aby dziecko nie przynosiio niepotrzebnych przedmiot6w,

zabawek do plac6wki.

c) systematycznego przypominania dziecku o podstawou'ych zasadach higieny m.in. myciu

r4k wod4 z mydlem, niepodawaniu rgki na przyvitanie. unikaniu dotykania oczu, nosa i ust

oraz o odpowiednim sposobie zaslaniania twarzy podczas kichania i kaslania,

d) zapewnienia dziecku maseczki.

$6.
POSTEPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZI,NIA PODEJRZENIA

ZAKAZENIA KORONAWIRUSEM
l. Z procedur4 postgpowania z dzieckiem chorym rodzice/opiekunowie prawni zostajq

zapoznani w dniu zlo2enia deklaracji, co potwierdzaj4 wlasnorgcznym podpisem.

2. Procedura obowiqzuje w r6wnym stopniu wszystkich rodzic6w/opiekun6w prawnych

oraz wszystkich pracownik6w szkoty.

3. W przypadku ucznia, u kt6rego zaobserwowano objawy chorobowe np. temperatura powyzej

37,2 "C, katar. kaszel. biegunka, duszno5ci, wysypka, b6le mi96ni. btll gardla" utrata smaku

czy wgchu i inne nietypowe lub kt6re samo zglasza zle samopoczucie. stosuje sig nastgpuj4cy

tryb postgpowania:

a) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistnialej sltuacj i,

b) nauczyciel bezzwlocznie zawiadamia rodzic6w/opiekun6w prawnych o stwierdzeniu

objaw6w chorobowych.

c) wyznaczony przez dyrektora pracownik zabezpiecza sig za pomoc4 fartucha ochronnego,

maski ochronnej. rgkawiczek i bezzwlocznie izoluje ucznia w wyznaczonym

pomieszczeniu w szkole oraz pozostaje z nim, utrzymuj4c min. dwumetrowy dystans.

4. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia tcznia, rodzicl

opiekun prawny jest zobowi4zany do odebrania dziecka ze szkoty bez zbgdnej zu{oki.

nie po2niej ni7 u ci4gu Q0 minut.

5. W sl4uacji niemo2no6ci nawi4zania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi lub jezeli

rodzic/opiekun prawny nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, nauczyciel informuje

o powyzszym fakcie dyrektora.

6. Dyrektor zawiadamia Powiatowq Stacjg Sanitarno - Epiderniologiczn4 w Bialymstoku,

w razie zlego stanu dziecka dzwoni na 999 hb 85 7325236, w celu ustalenia dalszych dzialari.
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7. Je2eli u dziecka. kt6re przebywalo w szkole lub kt6regoS z czlonkow jego ro&iny.
potwierdzono uyst4pienie zaka2enia COVID-19, rodzic/opiekun prawny ma obowi4zek

natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora plac6wki.

8. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakalenia koronawirusem u pracownika, stosuje sig

nastgpuj4cy tryb postgponania:

a) pracownik zglasza fakt dyrektorowi i bezzwlocznie udaje siE do izolatorium,

b) dyrektor wyznacza pracownika do pomocy osobie odizolowanej. kt6ry przed

przyst4pieniem do dzialah zaklada fartuch ochronny, maskg ochronnq, rgkawiczki.

c) pracownik wyznaczony do pomocy oraz osoba odizolowana utrzymuj4 migdzy sob4

min. dr.r umetrow 1 dystans.

d) dyrektor bezzulocznie zawiadamia odpowiednie slu2y. kt6re podejmuj4 dalsze kroki

bezpieczefistu,a.

s7.
POSTANOWIENIA KONCOWE

l. Procedura zapewnienia bezpieczeit,stwa obowiqzujqca v, szkoktch podslawowych na terenie

Miasta Biolystok w okresie pundemii COVID-19 wchodzi w 2ycie z dniem jej publikacji

iobowiqzuje do czasu zakoiczenia pandemii COVID-19.

2. Szkola zapewnia niezbgdne (rodki bezpieczeristwa jednak nie ponosi odpowiedzialno6ci

za ewentualne przypadki zaka2enia COVID-19.

3- Procedura zapeu'nienia bezpieczefisnt'a obou'iqzujqca u' szkolach Podslov'ot'vch na lerenie

Miasta Bialystok x' oh'esie panclctnii COVID-19 mo2e byi uszczeg6lowiona przez dyrektora

szkoly w sytuac.ii. gdy wymaga tego specyfika plac6wki.

PREZYDEN

dr hab. Truskolaski
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