INFORMCJE DODATKOWE W OKRESIE ZMIENIONYCH
WARUNKÓW SPOWODOWANYCH PANDEMIĄ KORONAWIRUSA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 62 W KRAKOWIE

Podstawa prawna:
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r.
(https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men) dla szkół wydane na podstawie
art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
1. Nauczyciele szkoły wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady
higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć szkoły (LIBRUS, świetlica).
2. Przypominają zakazy wkładania zabawek do buzi, zabawek, ochrony przed
wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,
3. Rodzice i nauczyciele uczą dzieci prawidłowego zachowania się podczas kichania
i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę.
4. W miejscach ogólnodostępnych umieszcza się środki dezynfekcyjne.
5. Toalety dla dzieci i pracowników wyposaża się w jednorazowe ręczniki i mydła
antybakteryjne.
6. Do placówki przyjmowane są TYLKO DZIECI ZDROWE. Jeżeli dziecko lub
rodzic/opiekun, domownik ma: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie
z krajów lub rejonów Polski, gdzie szerzy się koronawirus, lub jeżeli poddany jest
kwarantannie – NIE należy przyprowadzać dziecka do szkoły.
7. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy
krzeseł i powierzchni płaskich.
8. Dyrektor placówki ściśle współpracuje z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz
sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
9. Dyrektor umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: pogotowia
ratunkowego, organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarnoepidemiologicznej,
10. Rodzice, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, mają
obowiązek przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Mają
obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust w czasie
przyjścia i powrotu ze szkoły.
11. W przypadku powzięcia wiedzy , że u pracownika lub dziecka potwierdzono
zakażenie COVID-19, wprowadza się działania zmierzające do:
• przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji stanowiska/stanowisk pracy, na których osoba
zakażona świadczyła pracę (wszystkie przedmioty, w szczególności narzędzia
i maszyny, z którymi miała kontakt osoba zakażona, powinny podlegać szczegółowej
dezynfekcji za pomocą specjalistycznych preparatów na bazie co najmniej 60%
alkoholu),
• w przypadku, gdy dziecko lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z
podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest jako niosąca

ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym
państwowym inspektorem sanitarnym oraz organem prowadzącym, może podjąć
decyzję o zamknięciu szkoły na wyznaczony przez te instytucje czas w celu
przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

