Procedury obowiązujące od 25 maja 2020 r. podczas organizacji zajęć stacjonarnych dla
klas I-III Obowiązujące uczniów i nauczycieli podczas zajęć:
1. Do szkoły przychodzą zdrowe dzieci, bez widocznych objawów choroby.
2. Dzieci przyprowadzają zdrowi rodzice lub opiekunowie prawni. Dbają o odpowiednie
zabezpieczenie dziecka w drodze do szkoły i do domu.
3. Na teren budynku wchodzą tylko uczniowie, zachowując odpowiednią odległość, przy
wejściu dezynfekują ręce, natomiast dzieci 6-letnie i młodsze myją ręce według podanej
instrukcji.
4. Temperatura ciała ucznia będzie mierzona przez wyznaczonego pracownika szkoły po
zauważeniu niepokojących objawów chorobowych.
5. Rodzice nie wchodzą na teren budynku szkoły.
6. Uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni.
7. Zajęcia odbywają się w tych samej sali dla określonej grupy, pod opieką
przyporządkowanych im nauczycieli, gdzie uczniowie przebywają bez maseczek i
rękawiczek.
8. Jedna grupa liczy nie więcej niż 12 osób.
9. W sali odległość pomiędzy ławkami dla uczniów wynosi ok. 1,5 m.
10.Obowiązuje zasada: jedna ławka dla jednego ucznia.
11. Przestrzeń do zabawy i zajęć wynosi ok. 4 m² na dziecko.
10. Uczniowie przynoszą do szkoły własne materiały do zajęć w szkole. W plecaku nie mają
żadnych niepotrzebnych rzeczy: zabawki pluszowe, gry, telefony komórkowe.
11. Rodzice przygotowują dziecku drugie śniadanie.
12. Sale są wietrzone podczas przerwy, co najmniej raz na godzinę, w razie potrzeby podczas
zajęć. 13. Podczas wyjścia na korytarz wszyscy zakładają maseczki.
14. Przerwy odbywają się rotacyjnie w zależności od liczby grup.
15. Po każdej przerwie wszyscy dokładnie myją ręce.
16. Podczas dobrej pogody część zajęć odbywa się na podwórku, boisku szkolnym i placu
zabaw.
17. Sprzęt używany podczas zajęć na boisku i placu zabaw jest każdorazowo dezynfekowany
przez pracownika szkoły.
18. Po każdej przerwie myte są powierzchnie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń
sanitarnych, oraz dezynfekowane powierzchnie dotykowe – klamki, poręcze, włączniki
światła, oraz dezynfekcja toalet.
19. Po zakończonych zajęciach sale są dokładnie wymyte, ławki uczniowskie dodatkowo
dezynfekowane.

20. Po dezynfekcji następuje wietrzenie pomieszczenia z uwagi na opary środków
dezynfekujących.
21. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej. W razie konieczności uczniowie
są dzieleni na grupy w celu zastosowania zmianowego wydawania posiłków. Każdorazowo
dezynfekowane są blaty stołów i poręcze krzeseł.
22. Jest wyznaczone pomieszczenie w celu odizolowania osoby w przypadku zdiagnozowania
objawów chorobowych. Jest to sala nr 31. W przypadku zachorowania dziecka, pozostaje z
nim nauczyciel który miał cały czas kontakt z tym dzieckiem.
23. O zaistniałej sytuacji powiadomieni zostają rodzice Państwowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Zakopanem, Burmistrz Miasta Zakopane, Małopolskie Kuratorium
Oświaty w Krakowie
Pracownicy szkoły
1. Do pracy zgłaszają się osoby zdrowe, nie przejawiające symptomów choroby ( np. kaszel,
duszności, gorączka, katar ).
2. Po wejściu na teren szkoły myją i dezynfekują ręce. Czynność ta jest powtarzana po
przyjmowaniu poczty, przesyłek, kontaktów z innymi osobami (rodzicami dzieci), jak
również po pierwszym kontakcie z małymi dziećmi (pomoc w rozbieraniu kurtek, butów itp.)
3. Na terenie szkoły pracownicy nie muszą używać stale maseczek i rękawiczek.
4. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na zachowanie dzieci i jakiekolwiek przejawy
sugerujące zachorowanie na COVID-19, lub objawy grypopodobne.
5. Wszyscy pracownicy natychmiast zgłaszają zaobserwowane symptomy choroby u dzieci
lub pozostałych dorosłych.
6. Pracownicy administracji i obsługi unikają kontaktu z uczniami, jeśli nie jest to związane z
ich przydziałem czynności.
7. W przypadku podejrzenia zachorowania, osoba dorosła zostaje odizolowana w sali nr 9 i
powiadomiony zostaje członek najbliższej rodziny, oraz Państwowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Zakopanem, lub też opuszcza samodzielnie budynek szkoły, jeśli stan jej
na to pozwala.
8. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. Dyrektor wyznacza Jolantę Zwijacz – jako osobę
odpowiedzialną za uzupełnianie ewentualnych braków w powyższych środkach.

Postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
1. Są wyznaczone pomieszczenia w celu odizolowania osoby w przypadku zdiagnozowania
objawów chorobowych:
a) sala nr 9 przypadku zachorowania osoby dorosłej;
b) sala nr 21 przypadku zachorowania dziecka z punktu przedszkolnego;
c) sala nr 30 przypadku zachorowania ucznia.

O zaistniałej sytuacji powiadomieni zostają rodzice.
W przypadku podejrzenia zachorowania, osoba dorosła zostaje odizolowana w sali nr 9 i
powiadomiony zostaje członek najbliższej rodziny, lub też opuszcza samodzielnie
budynek szkoły, jeśli stan jej na to pozwala.
4. O podejrzeniu zachorowania jakiejkolwiek osoby dyrektor szkoły lub osoba przez niego
upoważniona informuje Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zakopanem,
oraz stosuje się do instrukcji PSSE.
5. Jeśli przypadek zachorowania zostanie potwierdzony, dyrektor lub osoba przez niego
upoważniona informuje wszystkich mających kontakt z osobą chorą o zaistniałej sytuacji.
6. Zajęcia zostaną odwołane w porozumieniu z organem prowadzącym, Budynek szkoły
zostanie zamknięty i dezynfekowany.
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