Zarządzenie nr 4/ 2020 z dnia 1.09.2020 r.
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Golcowej
w sprawie obowiązków pracowników szkoły i rodziców
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 910) w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………….................
(podpis dyrektora)

§1.
Obowiązki dyrektora placówki
1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów
reżimu sanitarnego.
2. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania
wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3. Organizuje pracę pracowników szkoły i przedszkola na okres reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
4. Planuje organizację pracy szkoły i przedszkola na podstawie analizy zebranych
informacji od rodziców.
5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania
dziecka lub pracownika.
6. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi:
1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski medyczne, co najmniej 10 par rękawiczek
jednorazowych.
7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki jednorazowe,
przyłbice lub maseczki, fartuchy oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk
i powierzchni).
8. Udostępnia pracownikom i zapoznaje ich z kartami charakterystyki stosowanych
w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.

Dopilnuje, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do
dezynfekcji rąk.
10. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła.
9.

§2.
Obowiązki pracowników
1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest
zobowiązany do jej stosowania.
2. Każdy pracownik szkoły i przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji,
a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 lub innej choroby
zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu
i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego
zaleceń.
3. Do szkoły i przedszkola pracownicy, z wyłączeniem pracowników kuchni, wchodzą
i wychodzą tylko przez wejście główne.
4. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem bocznym, które otwiera kucharka przychodząca
na godzinę 700.
5. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki i w trakcie pracy często
odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.
6. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
7. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu i do ich
obowiązków należy w szczególności:
1) usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować,
jak np. pluszowe zabawki, dywany;
2) bieżąca dezynfekcja toalet;
3) wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;
4) dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręcze, klamki, włączniki światła,
uchwyty i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia i siedziska krzeseł;
5) odizolowanie dziecka z przedszkola lub klas 1-8 do właściwego pomieszczenia
w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
8. Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:
1) rygorystyczne przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi
funkcjonowania zbiorowego żywienia;
2) utrzymywanie odległości 1,5 m pomiędzy stanowiskami pracy;
3) stosowanie środków higieny osobistej w postaci fartuchów oraz rękawiczek;
4) szczególnie staranna dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
5) gruntowne dezynfekowanie powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza
kuchennego, zmywalni i obieralni po zakończonej pracy;
6) dochowanie dbałości przez kierownika magazynu o czystość magazynu spożywczego,
do którego wstęp do magazynu ma tylko on i wydawanie towaru wystawiając go na
stoliku koło magazynu;

7) dochowanie dbałości przez kierownika magazynu o higieniczny odbiór towaru od
dostawców i zwracanie uwagi by dostawca nie wchodził na teren stołówki.
§3.
Obowiązki

rodziców

Do obowiązków rodziców należy w szczególności:
1) zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka do
szkoły,
2) przekazywanie telefonicznie informacji do wychowawcy nie później niż 15 minut
przed rozpoczęciem lekcji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed
przyprowadzeniem dziecka do szkoły;
3) nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji;
4) przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów
chorobowych;
5) zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły,
a jeśli temperatura ciała wskazuje na stan chorobowy pozostawienie w domu.
6) regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk
wodą z mydłem, niepodawanie ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa
i ust.
7) Zadbanie, aby dzieci z przedszkola i z klas 1-3 nie przynosiły do szkoły zabawek,
kocyków, przytulanek, oprócz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
8) zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania;
9) informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
10) niezwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły,
przedszkola, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

