Procedura funkcjonowania ZSS nr 28 w Częstochowie w czasie
epidemii COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych
GIS, aktualnych przepisów prawa, uwzględniająca specyfikę
placówki
Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2020 r. poz. 1320)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r.
poz. 1389)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166 ze zm.)
7. Decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia
17.06.2020 r.

§1
Organizacja zajęć w szkole
1. Wszyscy pracownicy zobowiązani są po wejściu do placówki do:
- codziennego pomiaru temperatury;
- wypełnienia kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia w szczególności o
braku występowaniu objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z
osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z
osobą zarażoną stanowiącego zał. 1 do niniejszej procedury.
2. 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 lub w izolacji.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły 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.

4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji
rąk.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasady:
a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) 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).
6. 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.
7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na
odległość.
8. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1
termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W
przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna
jest dezynfekcja po każdym użyciu.
9. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy, która umożliwi
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na
terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas
do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej
zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
10. 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.
11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte by nie było do nich dostępu . Przybory
do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą na
bieżąco czyszczone lub dezynfekowane po każdej grupie uczniów.
12. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze . Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.

14. Sale oraz części wspólne(korytarze) będą wietrzone , co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
15. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w
których nie można zachować dystansu, zostaną wyeliminowane ćwiczenia i gry
kontaktowe.
18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
19. Zapewniono bezpieczne zasady korzystania z szatni, przez różne godziny
przychodzenia uczniów do szkoły, a także umieszczono środek do dezynfekcji
rąk przy wejściu do szatni.
20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w
innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w
świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem
opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie
przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem
wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
21. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami
oraz nauczycielami.
22. Ustalono i upowszechniono zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych
organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące
organizacji zajęć lekcyjnych.
23. Ustalono i upowszechniono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny
jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach.
24. We współpracy z pielęgniarką upowszechniono zasady korzystania z gabinetu
profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania
określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

§2
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni
1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i
służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają
obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, muszą
mieć zakryte usta i nos oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref
przebywania.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Wprowadzono monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Jeżeli na terenie szkoły znajdują się pojemniki na zużyte środki ochrony
osobistej. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej
GIS:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zaleceniapl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazenkoronawirusem-sars-cov-2/

§3
Podejrzenie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy
odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).
2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić
dyrektora w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel
sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby
medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby
COVID-19.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty
itp.).
5. Ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w
których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej.

§4
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, zastosowano rozwiązania minimalizujące ryzyko
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w
przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
3. W szkole wyznaczono miejsce odosobnienia - Izolatorium , w którym będzie
można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
a) Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, 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.
b) 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).
c) 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.
d) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego
4. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o
zakażenie
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu
i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na
zasadach obowiązujących w transporcie publicznym:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

§7
Zalecenia w strefie czerwonej/żółtej

1. W przypadku objęcia szkoły strefą czerwoną lub żółtą w organizacji pracy szkoły
dodatkowo można:
a) ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
b) ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
c) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich,
w tym w strefach wydzielonych;
d) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w
przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust
i nosa (korytarze, szatnia);
e) wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie
dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze
sprzętu, urządzeń, maszyn;
f) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami
szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich
osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
g) wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie
jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli
z daną klasą odbywają się w jednej sali);
h) ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć
świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
w strefie czerwonej i żółtej);
i) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia
lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy
(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka
ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy
37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną
konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
j) wprowadzić
szkolnych;

zakaz

organizowania

wyjść

grupowych

i

wycieczek

k) zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj.
w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
l) w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy
poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie
ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt
ze szkołą na ten czas.

§8
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1
ze zm.) pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem danych osobowych jest dyrektor ZSS nr 28 Agnieszka Cupiał tel.:
34 324 46 52 , e-mail: ..............@edukacja.czestochowa.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19 na
podstawie obowiązujących przepisów pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.
9 ust. 2 lit. i RODO.
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na
podstawie przepisów prawa, w szczególności Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Częstochowie.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w
pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie
szkoły.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19.

