NAJWAŻNIEJSZE ZASADY FUNKCJONOWANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KUNEGUNDY PAWŁOWSKIEJ
W CZASIE PANDEMII COVID-19
opracowano na podstawie:
•
•

Aktualnych wytycznych MEN, MZ oraz GIS dla dyrektorów szkół
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2
Materiałów i informacji dotyczących nowego roku szkolnego otrzymanych
z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii.
Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę,
warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.
Procedury Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej mają ma na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego
bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, rodzice/ opiekunowie prawni oraz
pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli
W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu
dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco
i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.
Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne
informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście
epidemii SARS-CoV-2.
Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym
kontakcie ze szkołą. Podaj wychowawcy aktualny nr telefonu do kontaktu.
Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, oddzwoń jak
najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.
Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka.
Jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:
▪

kaszel,

▪

temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,

▪

bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

▪

utratę węchu o nagłym początku,

▪

utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku

▪

wysypkę.
pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza
pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.
Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem)
nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem
transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjnozakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.
Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten
sposób narażasz innych na zakażenie.
Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną
Jeżeli Twoje dziecko lub inne osoby razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie
domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły,
do której uczęszcza Twoje dziecko.
Kwarantanna dotyczy osób, które:
•

przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,

•

miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;

•

mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.

Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:
•

w żadnym wypadku nie wolno wychodź z domu,

•

spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

•
jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności),
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio
do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań
laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone
w miejscu odbywania kwarantanny
Więcej informacji :
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich
Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole. W trakcie
podróży do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest
zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa
oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.
Uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek w ciągach komunikacyjnych (korytarze) oraz
na lekcjach informatyki w sali 40, gdzie są zobowiązani również do noszenia rękawiczek.
Uczniowie klas I- III mają wydzieloną tylko dla nich strefę w części B. Uczniowie klas IV- VIII
przebywają tylko w części parteru od wejścia głównego do sali nr 3 oraz na I i II piętrze. Rano
od godz.7.00 do 7.30 uczniowie klas I –III wchodzą wejściem od biblioteki poprzez boczną
furtkę przy parkingu. Rodzice odbierają uczniów klas I –III bezpośrednio po lekcjach przed
wejściem od strony biblioteki. Uczniowie klas IV- VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym.
Uczniowie którzy są odprowadzani i odbierani ze świetlicy wchodzą wejściem głównym. Rodzic
nie wchodzi do szkoły.
Uczniowie poszczególnych klas przebywają w jednej sali lekcyjnej z wyjątkiem lekcji
informatyki.
Dzwonki na przerwę nie obowiązują uczniów klas I-III, ponieważ to nauczyciele będą
regulować wyjście na przerwę i obiad, aby uniknąć tłoku na korytarzach, boisku i stołówce.
W okresie funkcjonowania szkoły w czasie pandemii obowiązkiem ucznia jest noszenie obuwia
zamiennego.
Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu
Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod
warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego1 niezwykle ważne jest aby możliwie jak
najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż w zamkniętych pomieszczeniach.
Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków
Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych
warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie
wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czy nie wymienianie się sztućcami.
Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej.
Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka.
Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku
Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową.
Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być
bezpośrednią przyczyną zakażenia. Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone
wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie.

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii
1

Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie
dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.
Dlatego im mniej rzeczy zbędnych przynoszonych jest z domu do szkoły tym mniejsze ryzyko
zakażenia. Mogą być one bowiem pośrednim „transporterem” wirusa. Dlatego też ważne jest
aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych w nauce przedmiotów
oraz posiadały w miarę możliwości własne przybory szkolne.
Strategia zarządzenia szkołą, regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz
wszystkie procedury zostaną umieszczone na stronie szkoły. Ze względu na dynamiczne
zmiany nanoszone są poprawki. Uczniowie zostaną 1 września 2020 na spotkaniu
z wychowawcami zapoznani z zasadami i procedurami.
Zebrania z rodzicami odbędą się 9 września 2020 r.
Dyrektor Szkoły
Ewa Maria Tuz

