
Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego   

obowiązujące  od dnia 1 września 2020r.  

na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Powstańców Śląskich  

w Rudzie Śląskiej 

 

Organizacja zajęć w szkole: 

1. 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. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.   

3. Przy   wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy 
wchodzący do budynku szkoły  dezynfekują ręce. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 
szkoły. 

5. Przebywanie osób z zewnątrz w szkole  ograniczone jest 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). Pracownicy obsługi 
pełniący dyżur przy wejściu do budynku szkoły decydują czy konieczne jest 
wejście osób z zewnątrz,                           a jeżeli tak to wskazują obszar w 
którym te osoby mogą przebywać lub kierują go do właściwego pracownika 
szkoły.  

6. Pracownicy portierni prowadzą rejestr osób, którym pozwoli wejść na teren szkoły 
według ustalonego wzoru.  

7. Szybką i skuteczną komunikację  z opiekunami uczniów zapewnia wychowawca 
oddziału z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Wychowawca 
sporządza listę zawierającą informację o sposobie komunikowania się  
z opiekunami. Lista jest dostępna u wychowawcy, dyrektora, wicedyrektorów, 
higienistki i w sekretariatach szkoły. 

8. Do pomiaru temperatury ciału uczniów i pracowników szkoła wykorzystuje 
termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie.  

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać  
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,  izoluje 
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min.  
2 m odległości od innych osób. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia 
dyrektora lub wicedyrektora, który  niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów  
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  



10. W miarę możliwości organizuje się  pracę, która umożliwi zachowanie dystansu 
między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 
wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unika się  
częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

11. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:  częste mycie rąk,  ochrona 
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

12. Usuwa się przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można umyć, 
uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 
wykorzystywane podczas zajęć nauczyciele wychowania fizycznego czyszczą  
lub dezynfekują. 

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają 
się przyborami szkolnymi między sobą. 

14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

15. Sale lekcyjne są wietrzone co najmniej raz na godzinę. 
16. W czasie zajęć, korytarze są wietrzone przez woźną lub sprzątaczkę. 
17. Przerwy uczniowie spędzają wg ustalonych zasad. 
18. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwalają  uczniowie korzystają z boiska 

szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.  
19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,   

w których nie można zachować dystansu,  ogranicza się ćwiczenia i gry 
kontaktowe. 

20. Uczeń nie  zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. .  
21. W trakcie pandemii szatnia jest nieczynna. 
22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 

ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami do minimum. 
23. Ustala się zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole 

zgodnie z  organizacją zajęć lekcyjnych. 

We współpracy z higienistką szkolną dyrektor ustala i upowszechnia 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 Zdrowi 


