Warszawa, dn. 30.08.2021 r.

Procedura organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie
i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/prawnych opiekunów
w okresie zagrożenia epidemiologicznego
W okresie epidemii organizacja zajęć lekcyjnych, specjalistycznych i opiekuńczo-wychowawczych możliwe
jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, ustalonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego
z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół podstawowych na podstawie art. 8 ustawy
z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, ze zm.),
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wskazanych w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U.2020.poz. 1356 ze zm.)

I. Cel
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie
rozprzestrzenianie się wirusa.
II. Zakres procedury
Procedurę stosuje się w Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła Białego w Warszawie
III. Osoba odpowiedzialna za wdrożenie procedury
Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor szkoły.
IV. Organizacja zajęć lekcyjnych, specjalistycznych i opiekuńczo-wychowawczych
1. Zajęcia lekcyjne, specjalistyczne i opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w godzinach 7.00 –
17.30.
2. Z sal, korytarzy i innych pomieszczeń szkolnych, w której przebywają uczniowie, usunięte
zostały przedmioty i sprzęty, których nie można uprać lub zdezynfekować.
3. Pozostałe, używane przez dzieci przybory, są czyszczone lub dezynfekowane przez
wyznaczony personel zgodnie z instrukcją.
4. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem po każdym
dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez klasę.
5. Ze względów higienicznych uczeń przynosi do szkoły własne przybory: książki, zeszyty, kredki,
ołówki, nożyczki, klej i inne. Nie dzieli się nimi z innymi uczniami. Uczniowie są informowani
przez nauczyciela, że nie mogą przekazywać sobie przedmiotów osobistych. Okna w salach
lekcyjnych i na korytarzach, w miarę możliwości pogodowych, powinny być otwarte lub
nauczyciel wietrzy salę co najmniej raz na godzinę.
6. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w płyny do dezynfekcji rąk oraz płyn do dezynfekcji
powierzchni.
7. Pracownicy szkoły, w tym wychowawcy powinni zachować dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m.
8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach
uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
9. Do grupy dzieci przyporządkowani są w miarę możliwości stali wychowawcy świetlicy.
10. Personel kuchenny nie kontaktuje się z uczniami i wychowawcami.
11. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej.

12. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do stosowania w przestrzeni
wspólnej szkoły.
13. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki zobowiązani są
do zachowania dystansu 1,5 m w odniesieniu do pracowników szkoły i wobec siebie.
14. Rodzice lub opiekunowie, przyprowadzający dzieci, nie mogą wchodzić do szkoły.
W szczególnych przypadkach (wcześniej umówione spotkanie) rodzic/opiekun/inna osoba
wchodząca na teren szkoły bezwzględnie przestrzega zasad związanych z bezpieczeństwem,
t. j. stosuje środki ochronne w postaci maseczki, dezynfekuje ręce lub używa rękawiczek
jednorazowych, zachowuje dystans od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywa wyłącznie w
wyznaczonych obszarach.
15. Wejściu ucznia na teren szkoły przypisane są następujące zasady:
a) do szkoły uczeń wchodzi w maseczce,
b) po wejściu do przedsionka szkoły, uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rąk,
c) uczeń wchodzi do szkoły samodzielnie,
d) udaje się do szatni, po przebraniu się, myje ręce wodą z mydłem, a następnie udaje się
do sali lekcyjnej lub świetlicy i dopiero po zajęciu miejsca, zdejmuje maseczkę.
16. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
17. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
zabrania się przyprowadzania dziecka do szkoły i obliguje się do niezwłocznego
poinformowania szkoły o tym fakcie.
18. Rodzic/opiekun prawny dziecka na początku roku szkolnego przekazuje wychowawcy klasy
oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą ogólną dotyczącą organizacji zajęć lekcyjnych,
specjalistycznych i opiekuńczo- wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 190 im. Orła
Białego w Warszawie oraz zobowiązanie do jego przestrzeganiu.
19. W przypadku, w którym dziecko przejawia niepokojące objawy choroby (w szczególności
temperatura pow. 38°C, kaszel, duszność), zostaje ono odizolowane w wyznaczonym miejscu
pod opieką pracownika szkoły. O fakcie niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów,
w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
20. W miarę warunków pogodowych, uczniowie spędzają jak najwięcej czasu na świeżym
powietrzu, z zachowaniem dystansu społecznego.
21. Nie organizuje się wycieczek poza teren szkoły do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą,
która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
22. Rekomenduje się wyjścia i wycieczki w miejsca otwarte – park, las, tereny zielone, z
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
23. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie ma
możliwości zachowania dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
24. Rodzice, którzy odbierają dzieci ze szkoły osobiście lub przez osoby upoważnione, postępują
wg następujących zasad:
a) informuje dyżurującą osobę o chęci odbioru dziecka, podając imię i nazwisko oraz klasę),
przygotuje dokument tożsamości w celu weryfikacji uprawnienia do odbioru,
b) pracownik szkoły sprawdza, czy osoba jest upoważniona do odbioru dziecka, poprosi
o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) pracownik wywoła dziecko z klasy/grupy przez domofon,
d) pracownik wpisuje godzinę odbioru dziecka,
e) odbierający oczekuje na zewnątrz na przyjście dziecka.
25. Uczniowie przebywający podczas przerw na korytarzach (w okolicach własnej sali lekcyjnej),
mają założone maseczki i zachowują dystans społeczny (w miarę możliwości należy unikać
kontaktu z większą grupą uczniów).
26. W klasach 1-3 o przerwach decyduje nauczyciel.
27. Uczniowie klas starszych przerwy spędzają:
a) w sali lekcyjnej,

b) na korytarzu, w okolicach sali lekcyjnej.
28. Każda klasa ma lekcje w jednej, wyznaczonej sali lekcyjnej, za wyjątkiem zajęć w pracowni
chemicznej, informatycznej i zajęć z wychowania fizycznego.
29. W szatni mogą przebywać równocześnie wyłącznie uczniowie tej samej klasy, z zachowaniem
dystansu społecznego.
30. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej zgodnie z ustalonymi zasadami, uwzględniającymi
dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.

V. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. W wyznaczonych miejscach w szkole umieszcza się płyn dezynfekujący do rąk oraz
zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące
do szkoły.
2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do kontrolowania, by rodzice/ opiekunowie/ uczniowie
i nauczyciele dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz
zakrywali usta i nos.
3. Nauczyciele kontrolują, by dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, dezynfekowały je,
szczególnie przy wejściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety.
4. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu
i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
5. W przestrzeniach ogólnodostępnych wszyscy pracownicy i uczniowie noszą maseczki.
6. Nauczyciel w trakcie lekcji zachowuje dystans społeczny 1,5 m, ogranicza przemieszczanie się
między ławkami i korzysta z maseczki (w miarę potrzeby).
7. Codziennie monitoruje się prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatury, włączników.
8. W szkole prowadzi się monitoring wietrzenia sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, gdy okna są otwarte.
9. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w sali,
w tym również przed rozpoczęciem zajęć i w dni wolne od zajęć.
10. W łazienkach zamieszcza się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
11. Na bieżąco należy dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z
użyciem detergentu lub dezynfekcję.
12. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w płyny do dezynfekcji rąk środki do dezynfekcji pomocy
dydaktycznych i elementów stałych.
13. Sale lekcyjne wyposażone są w termometry bezdotykowe. Nauczyciel przed wejściem
uczniów do sali mierzy temperaturę. Kolejny pomiar temperatury dopuszczany jest w ciągu
dnia i po zakończeniu zajęć dydaktycznych/świetlicowych w klasach 1-3 uczących się
w systemie zmianowym.
14. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału szpitala zakaźnego i służb medycznych.

VI. Przygotowywanie i wydawanie posiłków
1. W szkole nie funkcjonuje do odwołania źródełko wody pitnej.
2. Pracownicy kuchni zachowują szczególną ostrożność i w miarę możliwości zachowują 1,5 m
odległości od siebie.
3. Pracownicy kuchni wyposażeni są w środki ochrony osobistej oraz płyny dezynfekujące do
czyszczenia powierzchni i sprzętów.

4. Pracownicy kuchni zobowiązani są do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji
stanowisk prac, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców.
5. Posiłki wydawane są na zmiany – maksymalnie 2 oddziały korzystają jednocześnie ze stołówki
szkolnej.
6. Po każdej grupie następuje dezynfekcja blatów stołów i poręczy oraz krzeseł.
7. Uczniowie klas 1-3 odbywający zajęcia lekcyjne w godzinach popołudniowych oraz dzieci
z oddziału przedszkolnego spożywają posiłki w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i higieny.
8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
9. Ze stołówki szkolnej należy usunąć zbędne dodatki.
10. Posiłki dostarczane uczniom do sal lekcyjnych wydawane są przez osobę do tego
wyznaczoną, z zachowaniem 1,5 odległości od uczniów i innych pracowników.

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
1. Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
2. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole niepokojących objawów
chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, zostaje on izolowany od pozostałych
osób znajdujących się na terenie szkoły i odprowadzony do przygotowanego miejsca izolacji,
wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji, z zapewnieniem min. 2
metrów odległości.
3. Uczeń odizolowany cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez
dyrektora, wyposażonego w maseczkę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji
– do czasu przybycia rodziców.
4. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:
Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi powyżej 38°C lub wyżej – należy
powiadomić rodziców ucznia w celu niezwłocznego odebrania go ze szkoły i przypomnieć o
skorzystaniu z teleporady medycznej.
5. Rodzic jest zobowiązany do pilnego odebrania ucznia ze szkoły i poinformowania dyrektora
szkoły o wyniku badania dziecka przez lekarza.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane
powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
7. Zadania określone w pkt. 8, realizuje osoba wskazana przez dyrektora szkoły zabezpieczona
środkami ochrony osobistej.
VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia u pracownika szkoły zakażenia wirusem Sars-CoV-2
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji
domowej.
2. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy infekcji lub
choroby zakaźnej nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie
kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
3. O wystąpieniu sytuacji opisanej w pkt. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora –
telefonicznie.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i
skierowany do domu i poinformowany o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

5. O wynikach badania przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje
dyrektora szkoły.
6. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy poddaje się pomiarowi temperatury ciała.
IX. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą zakażoną
1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
a) Każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pozostającego
w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry
przez ponad 15 minut,
b) Rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy cza,
c) Każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
a) Pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury świadome zwracanie uwagi na swój
stan zdrowia,
b) Poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego
kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
c) Jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel,
duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić
stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego
lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb
postępowania medycznego.
3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków
ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności
od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
4. Decyzja, do jakiej grupy należą pracownicy/uczniowie, powinna zostać podjęta
we współpracy ze służbami sanitarnymi.
X. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji
i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu,
podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych
środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący
i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach
kryzysowych.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS –CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest
do stosowania się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy
wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Jeżeli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej
lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
5. Dyrektor szkoły lub pracownik do tego wyznaczony ustala liczę osób przebywających w tym
samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.
XI. Postanowienia końcowe
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego,
kontakt:

a) Infolinia dla obywatela ws. Kwarantanny i zdrowia: 222 500 115
b) Numer informacyjny czynny w godzinach 8.00 – 16.00: 22 32 58 958
c) Kontakt do biura podawczego: 22 31 07 900
d) Adres email: koronawirus@pssewawa.pl
2. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, n którym znajduje się szkoła
strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji i Nauki,
Głównego Inspektora Sanitarnego.

