Ogólne zasady organizacji pracy
1. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Łomnicy wznawia funkcjonowanie
z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsze procedury powstała na podstawie
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie
ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
2. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych.
3. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt
telefoniczny lub mailowy. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na
terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed
wejściem.
4. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego
obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
5. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować
dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
● zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
● zakrycie nosa i ust,
● obowiązkowa dezynfekcja rąk,
● ograniczone przemieszczanie się po szkole (tylko do sekretariatu szkoły - strefa wyznaczona
czarno – żółtą taśmą)
● ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
6. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
w izolacji.
7. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
8. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa w klasach – zarówno przez uczniów,
jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
Podobnie w czasie przerw pod warunkiem przestrzegania społecznego dystansu.
9. Dzieci do mycia rąk używają mydła antybakteryjnego w płynie i wody.
10. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i wietrzone w czasie przerw,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz dezynfekowane. W czasie sprzyjających warunków
atmosferycznych można korzystać z klasy pod chmurką.
11.Uczeń do szkoły może przynieść przybory (np. słownik, atlas) i podręczniki, które w czasie
zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. Uczeń nie przynosi
do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub
tkanin.
12. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które
nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego
są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.
13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach (procedury ZCSiR).
14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Dopuszcza się wyjścia
na spacer do lasu.
16. W autobusie szkolnym obowiązują maseczki.

