Regulamin pracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaworze
od 1 września 2020

Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach



Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań
w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)



Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz
gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z
przypadkiem potwierdzonym zarażeniem korona wirusem.
Rodzice i opiekunowie prawni mogą przyprowadzać i odbierać swoje dzieci ze szkoły w
przypadku, gdy nie posiadają objawów infekcji górnych dróg oddechowych.
Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają w budynku szkoły, a jedynie czekają na swoje
dzieci w wyznaczonym miejscu. Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie uczniów klas I.
Każdy uczeń może być odprowadzony/odebrany przez jednego rodzica/opiekuna. Wymagane
jest aby rodzic/opiekun przebywał na terenie budynku szkoły w maseczce lub przyłbicy.
Dopuszczalne

jest

odprowadzenie/odebranie

przez

rodzica/opiekuna

uczniów

uczęszczających na świetlicę szkolną.
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Rodzice i opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają swoje dzieci przebywają w
wyznaczonej strefie na terenie szkoły (zakaz wejścia rodzica/opiekuna do klasy) oraz
przestrzegają zasad sanitarnych:
1. Opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2. Dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3. Dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli(m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie i rodzice przestrzegają zasad higieny
obowiązujących w przestrzeni publicznej.
Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować ręce
zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej.
Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli
i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Istnieje
możliwość zdalnej formy komunikacji rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami.
Wychowawcy ustalą indywidualnie preferowaną formę kontaktu.
W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go
z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić o poinformowanie szkoły w
sprawie wyników konsultacji lekarskiej.
Uczeń odizolowany również jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym
w termometr bezdotykowy i przebywa w nim do momentu pojawienia się w szkole
rodziców/opiekunów prawnych.
Organizacja pracy szkoły uwzględnia zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami,
pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów
na przerwach. Poszczególne klasy zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości
w jednej sali.
Szczegóły w załączniku nr 1a i 1b.
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Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste
mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas zajęć są
regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest
zdezynfekować. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania i malowania,
podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów.
Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są w miarę
możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy wietrzyć
przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć
lekcyjnych.
Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć sportowych
na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu
uczniów ze sobą.
Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą dotyczy
przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do szatni, spożywania
posiłków w stołówce szkolnej, korzystania ze sklepiku szkolnego oraz pobytu uczniów w
sekretariacie szkoły, przebieralni przed lekcją w-f. Dotyczy to w szczególności
zorganizowania pracy

z uwzględnieniem zróżnicowania godzinowego,

dodatkowe środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji oraz dodatkowych dyżurów
nauczycieli.
Świetlica szkolna zorganizowana jest w miarę możliwości w kilku salach lekcyjnych.
Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni
kontakt uczniów ze sobą. Do regulaminu zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy
dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego uczniów. Pod nadzorem opiekuna wydawane są środki
do dezynfekcji rąk w świetlicy szkolnej. Salę przeznaczoną na organizację zajęć
świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
Załącznik nr 2

Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego
kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych
powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej.
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Załącznik nr 3.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole.
Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na terenie
placówki w tym rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji
rąk oraz przebywania w miejscach do tego wyznaczonych.
Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte
i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików,
krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów
szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.
Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane
na specjalnym wykazie.
Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać
zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz
wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
używanych do dezynfekcji.
Funkcjonowania stołówki szkolnej na terenie szkoły.
Przy organizacji żywienia zbiorowego obowiązują dotychczasowe przepisy prawa oraz
dodatkowo szczególne zasady bezpieczeństwa pracowników kuchni, nauczycieli i uczniów.
Odstęp przy pracy stanowiskowej na kuchni wynosi minimum 1,5 metra. Obowiązują zasady
wysokiej higieny sprzętów, blatów, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń,
sztućców używanych na kuchni i stołówce szkolnej. Obowiązuje częsta dezynfekcja blatów
stolików oraz krzesełek.
Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków oraz w miarę możliwości rozsadzanie
uczniów z zachowaniem bezpiecznego odstępu między uczniami.
Załącznik nr 4.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.
Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji.
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W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka w tym po 60 roku życia
minimalizującą ryzyko zakażenia.
Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są poinformowani,
że:
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w
domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999
lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Załącznik nr 5.

Opracowano na podstawie komunikatu MEN.
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Załącznik 1a.
Procedura organizacji zajęć lekcyjnych
1.

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora

Sanitarnego.
2.

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3.

Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

4.

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada
szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
5.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
6.

W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.

7.

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy dopilnować, aby dzieci nie
udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o
regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i rzeczy.
8.

Jeżeli

istnieją

ku

temu

możliwości

kadrowe,

do

jednej

grupy uczniów

przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
9.

Jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe, jedna grupa uczniów przebywa

w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
10.

Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
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Załącznik 1b.
Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach
1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3. Nauczyciel w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
4. W klasach niewymienionych w ust. 3 przerwy są organizowane zgodnie z planem
zajęć przyjętym odrębnym zarządzeniem.
5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów
w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie
szkoły.
6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
7. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali
w czasie przerw w swoim gronie, bez kontaktu z uczniami z innych pięter, aby w
miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.
8. Uczniowie powinni zachować dystans społeczny min. 1,5 m od ucznia innej grupy.
9. Na terenie szkoły, w czasie przerw, jest wymagane noszenie przez uczniów oraz
wszystkich pracowników szkoły osłon nosa i twarzy ( maseczka bądź przyłbica )
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Załącznik 2.
Regulamin bezpieczeństwa korzystania ze świetlicy w czasie epidemii.

1.

Do szkoły, na zajęcia w świetlicy, może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej

3.

W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c)

4.

dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu

5.

z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.

Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
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6.

Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
7.

W trakcie zajęć świetlicowych następuje podział na trzy grupy świetlicowe, aby

ograniczyć liczebność uczniów w grupach.
8.

Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej.

Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.
9.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę

zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie
powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu).
10.

W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik

elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do
świetlicy.
11.

Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu.

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci,
których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.
12.

W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
13.

Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się

na stoliku szkolnym lub w tornistrze.
14.

Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek,

samochodów, pluszaków etc).
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Załącznik 3.

Organizacja pracy biblioteki
1. Książki oddawane przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu,
odseparowane od reszty książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym
czasie nie mogą zostać wypożyczone kolejnym uczniom.
2. Organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans
przestrzenny, czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania
wymaganego

dystansu

społecznego

ogranicza

się

liczbę

użytkowników

korzystających jednocześnie z biblioteki.
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Załącznik 4.
Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków
1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co
najmniej 1,5 m.
3. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas
pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic
ochronnych, fartuchów.
4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
5. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów
przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości
ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
a) stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,
b) w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej
samej grupy,
6. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do
przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest
posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
7. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel
sprzątający.
8. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
9. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę. Na stołówce nie obowiązuje
samoobsługa.
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Załącznik 5.
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby
COVID-19
§1
1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.
4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.
5. Mierzenie temperatury przeprowadza się w uzasadnionych przypadkach.
6. W razie wykrycia u ucznia podwyższonej temperatury ciała, powyżej 37,5ºC
wychowawca kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu
odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się
w odrębnym pomieszczeniu.
7. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy umieścić
ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców
(opiekunów prawnych) o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
§2
1. Pomieszczenie, o którym mowa w § 1 pkt 6 i 7, zapewnia min. 2 m odległości od
innych osób. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn
dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz
izolowani uczniowie.
2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie
objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez
personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
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§3
1. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego
uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami,
pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
2. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel
sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej,
dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał
się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie
z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych
zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
§4
1. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
3. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców / opiekunów
prawnych uczniów.
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