
sZKoŁA PoDsTAWoWÄ\
im. Mľodych Bohaterów w Szewcach
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PROCEDURA NA WYPADEK ZAGRożnľrł WYSTĄPIENIA NA
TERENIE SZKoŁY PoDsTAwowEJ IM. MŁODYCH BoHATEnÓw

W SZEWCACH
KORONAWIRUSA SARS _ COV - 2

W pľrypadku potwierdzonego wystąpienia (zagrożenia) na teľenie placĺíwki
KORONAWIRUSA SARS - CoV - 2 Dyľektor Szkoły Podstawowej im. Młodych
Bohaterów w Szewcach poinfoľmuje o tym fakcię uczniów, tođzicőwlopiekunów prawnych
oľaz pracowników placówki z vłykorzystaniem:

- strony internetowej placówki,
- dziennika elektronicznego Vulcan,

orazprzez umieszczenie ogłoszenia w widocznym miejscu na terenie placówki

1. W tľosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzíeci rodzicódopiekunów pľawnych dyrektoľ
Szkoły Podstawowej im. Młodych Bohaterów w Szewcach zobowiązuje nauczycíeli
pełniących funkcję wychowawcy grupy świetlicowej do rozmowy z dziećmi na temat

podstawowych zasad higieny w tym częstego mycia rąkzuŻyciem ciepłej wody i mydła.

2. Wszyscy pľacownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. Młodych Bohateľów w
Szewcach są zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad higieny w tym częstego

mycia rąkzużyciem ciepłej wody i mydła oraz ochĺony podczas kaszlu i kichania.

3. Dzieci z podwyższoną temperatuľą, katarem, kaszlem oraz pľoblemami z oddychaniem
powinny być zbadane przez lekarua i do czasu pełnego powľotu do zdľowia zostaó pod
opieką w domu.

4. W pľzypadkach przysłania do szkoły dziecka, u któľego w trakcie zajęć zostaną
zauvłaŻone wcześniej opisane objawy - pracownicy pedagogiczni lub niepedagogiczni
szkoły wzywająľodziców, do odebrania dziecka z placówki (izolatki).

5. W w/w sytuacji, wszystkie zdľowe dzieci są wyprowadzane do innej sali, myją i
dezynfekuj ąÍęce, a opuszczona sala zostaje zđezynfekowana i wywietrzona.

6. Rodzic/opiekun pľawny dziecka powracającego do placówki po nieobecności związanej
z obserwacją w kierunku zarażęnia KORONAWIRUSEM SARS _ CoV _ 2 przedstawia

wychowawcy zaświadczenie od lekaľza potwieľdzaj ące, Że dziecko jest zdľowe.

7. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gotączka, kaszel, duszność)
niezwłocznie nakłada strój ochľonny i przechodzi do izolatki. Natomiast dyrektor
niezwłocznie Wznacza osobę, któľa przejmie obowiązki pľacownika.

8. Pracownik z objawami musi opuścić teľen placówki z zalecenięm kontaktu z lekarzem i
stacj ą sanitarno- epidemiolo giczną.

9. Nauczyciele oraz pľacownicy z podvĺyŻszoną temperaturą, kataľem, kaszlem oÍaz
problemami z oddychaniem powinni do czasu pełnego powľotu do zdľowia zostać

w domu np. koľzystając ze zwolnienia lekarskiego.

10. Dyrektoľ Szkoły Podstawowej im. Młodych Bohateľów w Szewcach w czasie
potwierdzonego ZagroŻęnia wystąpienia na terenie placówki KORONAWIRUSA SARS -
CoV - 2 nie wyruŻa zgody na organizację:

o wyjść poza teren szkoły



. Ývycieczek vłyjazdowych
o imprez na teľenie placówki w tym zawodów spoľtowych,

11.w pľrypadku uryskania informacjĺ lub zaobserwowania objawów takich jak:

gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem dot. dzieci uczęszczających do
placówki lub osób dorosłych, w tym pľacowników placówki, spowodowaną
KORONAWIRUSEM SARS-CoV - 2 dyrektoľ lub inna wskazana pÍzęz niego osoba:

o bezzwłocznie, telefonicmie powiadamia stację sanitarno _ epidemiologiczną,
o zgłasza pľzypadek bezpośľednio do oddziďu zakaźnego lub oddziału

obserwacyjno - zakaźnego' gdzie okľeŚlony zostanie dalszy tryb postępowania

medycznego.

12. Dyľektor Szkoły Podstawowej im. Młodych Bohaterów w Szewcach stosuje się do
zalecenwydawanychprzezvĺładze lokalne i państwowe oľaz instytucje lokalne, instytucje
państwowe w tym sanitarno _ epidemiologiczne.

13. Dyrektoľ Szkoły Podstawowej im. Młodych Bohaterów w Szewcach w pľzypadku
zagrożenia zdrowiai zycla dzieci oraz pľacownikőw zastrzega sobie prawo do zamknięcia
placówki w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

14. Dyrektoľ Szkoły Podstawowej im. Młodych Bohateľów w Szewcach informuje uczniów,
ľodzicóý opiekunów pľawnych oraz pracowników placówki o ustąpienil' zagroŻenia
wystąpienia na terenie placówki KORONAWIRUSA SARS _ CoV _2 zwykorzystaniem:

. stľony inteľnetowej placówki,
o dziennika elektronicznego Vulcan,

15. ,,Procedura na wypadek zagrożenia wystqpienia na teľenie placówki KORONAWIRUSA
slRs _ CoV - 2'' wchođzi w życie z dniem podpisania.
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orazprzez umieszczenie ogłoszenia w widocznych miejscach na teľenie placówki
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