Procedury sanitarne funkcjonowania szkoły w czasie epidemii dla uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników
Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej i Pierwszego Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego w Chełmie.

1. Od 01 września uczniowie PSSP i PSLO biorą udział w zajęciach dydaktycznych
i opiekuńczych.
2. Do każdej klasy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami nauczyciele.
3. Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej, stałej sali.
4. W salach, w których przebywają uczniowie usunięte są przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie umyć, uprać czy dezynfekować. Pozostałe przedmioty jak piłki,
skakanki, obręcze wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone
i dezynfekowane.
5. W salach odległości między stanowiskami dla uczniów wynoszą minimum 1,5 m ( 1
uczeń- 1 ławka szkolna) poza pracownią komputerową (wymagana jest maseczka).
6. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się
na stoliku, w szafce lub plecaku. Uczniowie nie wymieniają się przyborami między
sobą.
7. W Sali gimnastycznej po każdych zajęciach sprzęt sportowy oraz podłoga są myte
i dezynfekowane.
8. Sale są wietrzone co godzinę.
9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Grupa spędza przerwy pod opieką
nauczyciela.
10. Pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły odbywa się z zachowaniem dystansu
i zmianowości.
11. Ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
12. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
13. Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły.
14. Uczniowie nie przynoszą z domu niepotrzebnych przedmiotów.
15. W szatni uczniowie korzystają z oddzielnych szafek lub wydzielonych miejsc.
16. Unikamy skupisk uczniów w jednym miejscu.
17. Organizujemy zajęcia świetlicowe dla chętnych uczniów z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.
18. Nauczyciele i inni pracownicy zachowują dystans pomiędzy sobą wynoszący 1,5
metra.
19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
20. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans
w stosunku do pracowników szkoły oraz innych uczniów wynoszący 1,5 m.

21. Do holu szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie, dezynfekują dłonie, jest im mierzona
temperatura, następnie zmieniają obuwie, które zostawiają w indywidualnych
szafkach lub wyznaczonym miejscu i przechodzą do sal lekcyjnych .
22. Nauczyciel kończący zajęcia w danej klasie nadzoruje prawidłowe opuszczenie szkoły
przez każdego ucznia lub jego przejście do świetlicy.
23. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
24. Uczniowie są przyprowadzani i odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
25. Ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki
jednorazowe, dezynfekcja rąk).
26. W razie zauważenia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń jest izolowany w odrębnym
pomieszczeniu (pokój terapeutyczny- I piętro) o czym niezwłocznie jest
powiadomiony rodzic w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

1. Przy wejściu głównym umieszczone są procedury sanitarne oraz numery telefonów do
stacji sanitarno- epidemiologicznej.
2. W wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły znajduje się płyn dezynfekcyjny dla
osób wchodzących do szkoły.
3. Wymagane jest regularne mycie rąk przez pracowników i uczniów, szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po wyjściu z toalety.
4. Szkoła prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, dezynfekcji
powierzchni użytkowych zgodnie z zaleceniami producenta środków
dezynfekcyjnych.
5. Wszyscy pracownicy zaopatrzeni są w razie konieczności w indywidualne środki
ochrony osobistej- jednorazowe rękawiczki, osłona ust i nosa.
6. Na terenie szkoły znajdują się instrukcje prawidłowego mycia rąk, na bieżąco
i regularnie dezynfekowane są toalety.
Gastronomia

1. Woda pitna udostępniona jest z dystrybutora zapewniającego bezpieczne jej
spożywanie.
2. W organizacji żywienia uczniów wprowadzane są zasady szczególnej ostrożności
(higiena mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań, sprzętu kuchennego, naczyń
i sztućców).
3. Obiady spożywane są w stołówce szkolnej (każda klasa oddzielnie), sztućce
i naczynia są myte i wyparzane w temperaturze powyżej 60 stopni..
Chełm, 17 sierpnia 2020r.

Dyrektor Szkoły

