Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w Szkole Podstawowej im.
Wojska Polskiego w Zegrzu opracowane na podstawie zaleceń MEiN,MZ i GIS z dnia 31 marca
2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na
podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2021 r. poz. 195)
OGÓLNE ZASADY:
Szczepienie – rekomendowane dla pracowników szkoły oraz uczniów.
Higiena – częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
Wietrzenie – zaleca się w ramach utrzymania higieny otoczenia.
Organizacja opieki w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu:
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do placówki w pierwszej kolejności
myły ręce wodą z mydłem.
3. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej.
4. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu placówki w szczególności zasad
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.
5. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku szkoły,
zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
6. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły w szczególności zasad
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
7. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze) będą wietrzone podczas przerw, a w razie potrzeby,
również w czasie zajęć.
8. Nadal należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
9. Szczególną uwagę zwracać się będzie na stosowanie przez dzieci ogólnych zasad higieny w tym
m.in: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
10. W dalszym ciągu będzie się kłaść nacisk na aktywność fizyczną u dzieci poprzez m.in. korzystanie
przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.
11. Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu
zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).
12. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
13.Uczeń u którego pracownik zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcje bądź chorobę
zakaźną zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki) lub innym
wyznaczonym miejscu. Rodzic/opiekun zostaje niezwłocznie powiadomiony o konieczności pilnego
odebrania ucznia ze szkoły.

