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Załącznik numer 1
do zarządzenia dyrektora
z dnia 14 stycznia 2021 r.

Procedura bezpieczeństwa
w okresie pandemii Covid-19
na terenie Szkoły Podstawowej nr182
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2. Zarządzenie dyrektora z dnia 14 stycznia 2021 r.
3. Wytyczne MEiN, MZ i GIZ dla klas I-III szkół podstawowych
Procedura obowiązuje całą społeczność klas I-III od dnia 18 stycznia 2021 r., a jej treść
zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej Rady Rodziców,
na Facebooku oraz w Librusie.
I. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych
lub w izolacji.
II. 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 (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).
III.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust
do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.
IV. Obowiązywać będzie następujący reżim sanitarny:
 Pracownicy, uczniowie oraz rodzice/opiekunowie i interesanci wchodzą do szkoły
z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka lub przyłbica). Uczniowie zdejmują
osłonę ust i nosa po wejściu do klasy, zakładają je podczas przebywania
w częściach wspólnych (np. korytarz, ciągi komunikacyjne).
 Uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią i obuwie w szafkach (brak szatni),
z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 Po wejściu do budynku szkoły pracownicy, rodzice/opiekunowie oraz interesanci
odkażają obuwie na matach odkażających, dezynfekują dłonie, poddają się
mierzeniu temperatury oraz wypełniają „Oświadczenie o stanie zdrowia
i świadomości ryzyka” (pracownicy szkoły wypełniają oświadczenie w każdy
poniedziałek) i bezwzględnie zachowują dystans społeczny.

Szkoła Podstawowa nr 182
im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi
ul. Łanowa 16, NIP: 9471082663







Temperatura uczniów będzie mierzona przy wejściach do szkoły szkoły.
Uczniowie do budynku wchodzą dwoma wejściami, według podanego porządku.
Szczegółowa informacja przekazana będzie przez wychowawców.
Sale lekcyjne klas 1 - 3 wietrzone będą przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich
zakończeniu przez osobę sprzątającą. Sale odkażane będą przed i po zakończeniu
zajęć przez osobę sprzątającą.
Powierzchnie wspólne (korytarze) będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę,
przez osoby sprzątające (podczas trwania lekcji).
Ze względów bezpieczeństwa uczniowie klas 1-3 spędzają przerwy w salach
lekcyjnych.

V. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
VI. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach dzieci nie udostępniają swoich
przedmiotów innym, natomiast opiekunowie dziecka muszą zadbać o regularne
czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
VII. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą na teren
szkoły. Pozostając przed szkołą zobowiązani są do zachowania dystansu 1,5 metra
oraz obowiązkowego zakrywania ust i nosa.
 Dzieci posiadające orzeczenia do kształcenia specjalnego i wymagające
dodatkowej opieki osoby dorosłej będą odbierane w przedsionku przez
wyznaczonego pracownika szkoły i doprowadzane do klas.
VIII. W związku z zaostrzonymi przepisami dotyczącymi zbiorowego żywienia dyrektor
szkoły, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, zarządza odległość 1,5 m między
spożywającymi posiłek uczniami. Krzesełka, które uczniowie będą mogli zająć, będą
specjalnie oznaczone.
 Wietrzenie i dezynfekcja stołówki przeprowadzana będzie przed i po każdej grupie
obiadowej; odpowiedzialni pracownicy kuchni.
 Obiady wydawane będą od dnia 25 stycznia 2021 r.
 Obowiązuje wypełniona we wrześniu deklaracja zgłoszenia na obiady. Zmianę
decyzji należy zgłosić do p. Klaudii Jaworskiej, w wiadomości librus, do dnia 20
stycznia.
IX. Wszystkie zajęcia w szkole odbywać się będą według podanego przez wychowawców
planu lekcji. Zajęcia rewalidacyjne i z PPP odbywać się będą na terenie szkoły zgodnie
z planem lekcji.
X. Biblioteka szkolna funkcjonować będzie według ustalonego planu w wyznaczonych
godzinach, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach.
XI. Z opieki świetlicowej będą mogły korzystać tylko dzieci rodziców pracujących,
po przedstawieniu zaświadczenia lub oświadczenia podpisanego przez pracodawcę.
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W zależności od liczby chętnych dzieci do opieki świetlicowej, będą one
podzielone na maksymalnie trzy grupy. Grupy będą miały zajęcia w oddzielnych
salach, pod opieką przydzielonych opiekunów.
 W czasie wietrzenia pomieszczeń świetlicowych (co godzinę), dzieci będą
przebywały pod opieką wychowawcy świetlicy w wyznaczonym przez niego
miejscu. W tym czasie będą odkażone stoliki przez osobę sprzątającą.
XII. Zajęcia świetlicowe, z W-F, plastyki i muzyki odbywać się będą na świeżym
powietrzu, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, do odwołania.
XIII. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (kaszel, katar, gorączka
powyżej 37,5°C, zaburzenie lub utrata węchu, trudności w oddychaniu, biegunka
oraz innych objawów infekcji górnych dróg oddechowych i paragrypowych, będzie on
odizolowany (izolatka) i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice, w celu
natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły. Dyrektor powiadamia Sanepid.
Każdorazowo izolatka odkażona zostanie lampą UV.
 W przypadku wystąpienia objawów u pracownika zostanie on odesłany do domu
i postępuje zgodnie z zaleceniami GIS.


 Dyrektor szkoły na bieżąco będzie
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szkoły
w
czasie
epidemii,
z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w
przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
 Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności
dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci - w przypadku braku
możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie
użytkowanych,
tj.
podczas
zajęć
lekcyjnych,
w świetlicy, na korytarzach, przy szafkach odzieżowych –
obowiązek osłony ust
i nosa.

Łódź, dnia 14 stycznia 2021 r.

