Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ……/2020
dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej
z dnia ….. maja 2020r.

Procedura bezpiecznego przeprowadzania konsultacji
uczniów klas VIII z nauczycielami
w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej
w okresie pandemii koronawirusa
Cel procedury
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas konsultacji z nauczycielami w szkole, w
czasie trwania stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Wytyczne dla obsługi:
1.
Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji,
znajdującym się w dozowniku przy drzwiach wejściowych.
2.
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
3.
Pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
4.
Uczniowie wpuszczani są przez wyznaczonego pracownika w drzwiach szkoły,
wyposażonego w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice jednorazowe).
5.
Należy prowadzić bieżącą dezynfekcję toalet.
6.
Należy utrzymywać czystość sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki
światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach.
7.
Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
8.
Należy wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na
godzinę.
9.
Należy uwzględnić zasadę: 4m2 na osobę i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali
podczas konsultacji.
10.
W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
Należy zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych
kontaktach z takimi osobami.
11.
Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy należy
zdezynfekować.
12.
Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności
itp., nie będą wpuszczani na teren szkoły.
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13.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie
odsunąć go od pracy zgodnie z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

Wytyczne dla nauczycieli:
1.
Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji,
znajdującym się w dozowniku przy drzwiach wejściowych.
2.
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
3.
Pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
4.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz przypominać, aby robili to
uczniowie.
5.
Konsultacje z uczniami nauczyciel może prowadzić przy użyciu maseczki i
rękawiczek.
6.
Należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i
dlaczego zostały wprowadzone.
7.
Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej
sali.
8.
W grupie może przebywać do 12 uczniów.
9.
Należy zorganizować konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem
odległości pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeń - 1 stolik).
10.
W miarę możliwości należy dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie
przyborów i podręczników.
11.
Należy upowszechnić możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
12.
Należy wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na
godzinę.
13.
Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
14.
Należy pamiętać, że komunikacja między nauczycielami a rodzicami ucznia odbywa
się drogą elektroniczną i telefoniczną.
15.
W przypadku wystąpienia u ucznia przebywającego na terenie szkoły niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie zastosować procedury
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
16.
Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp.,
nie będą wpuszczani na teren szkoły.
Wytyczne dla uczniów:
1. Uczniowie otrzymują możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez
objawów choroby zakaźnej.
3. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem do
dezynfekcji znajdującym się w dozowniku przy drzwiach wejściowych, a jeżeli są
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przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji należy
natychmiast umyć ręce.
4. Nie należy umawiać się na konsultacje, jeżeli uczeń jest chory lub w Jego domu
przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w
domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
5. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, należy zgłosić ten fakt
odpowiednio wcześnie aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
6. Należy zabierać do szkoły własne zestawy podręczników i przyborów. W szkole nie
będzie możliwości ich pożyczania od innych uczniów.
7. W drodze do i ze szkoły należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać
dystans społeczny.
8. Z szatni należy korzystać z zachowaniem dystansu społecznego.
9. Należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem, nie
podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa
i ust.
10. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania oraz stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie.
11. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
12. Korzystając z biblioteki szkolnej należy stosować szczegółowe zasady wypożyczania
książek.

