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ZARZĄDZENIE Nr

1/2021

Dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

z dnia

14 stycznia 202I r.

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówkiprzed Covid-19

Na podstawie § 2
bezptecznych

i

rozporządzenia

MEN z dnia 31

higienicznych warunków

w

publicznych

grudnia 2002

i

r. w

sprawie

niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. IJ. z2020 r. poz. 1166 ze zm) oraz Wlycznych MEiN, MZ i GIS dla klas
I-III szkół podstawowych, zarządzam, co następuje:

§1.

W związku z
stacjonarnej dla

możIiwościąorganizacji od 18 stycznia 202l r. nauki w szkole w formie

klas i-3 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

i

pracownikom

przed zakażeniem się Covid-l9 wprowadzam ,,Procedury bezpieczeństwa ochrony uczniów
i pracowników placówkiprzed Covid

-

19", które stanowiązŃączniki

i-1I

do zarządzenia.

§2.
Wyznaczam na dzien 15 stycznia 2O2I t. szkolenie pracownikom pedagogicznym SzkołY

podstawowej

im.

Jana III Sobieskiego

w

Porajowie (forma online)

i

pracownikom

administracji i obsługi z zasadpostępowania zgodnie z procedurami, o których mowa W

§3.
Traci moc Zarządzenie Dyrektora w 2512020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 202I roku-

/a.
./\
f ,\

\

1

\.-J

lłL

ll '

§

1.

Załącznik nr

z dnia l4

l

do Zarządzenia Nr 1/202

l

Dyrektora Szkoly Podsta,uvowej iln. Jana 1II Sobieskiego w Porajolvie

stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedLrr ochrony trczniów

i

pracowników placówki

przed Covid-l9

PODCZAS DOWOZOW DOtZE SZKOŁY

PnOCe OURABEZPIECZEŃSTWA

1. Z

2.

dowozu do i ze szkoły mogą korzystac wyłącznie dzieci zdrowe.

W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących $T/stąpienie objawów
clrorobowyclr wskazujących na mozliwość wystąpienie choroby zakażnej dziecko nie
zostanie wpuszczolle do autobtrsu szkolnego. O zaistnieniu lei sytttctcii
roclzice/prctwni opiekttnoyvie dziecką zostancl zctltliaclomieni telefonicznie. Ich
obowiclzkiem.iesl odebrania dziecka osobiścielub przez innq doroslq tlsobę przez

nich upol,vctznionc1.

3,

Jezeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowy,ch dziecko, to nie moze skorzystac z dowoztt do i ze szkoły.

4.

Dziecko korzystające z

transportr-r

do szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie

nllmer telefonu do rodziców/prawnych opiektrnów, który jest zobowtązane udostępniĆ
na ządanie osoby sprawl-rjące opiekę podczas dowozu.

5.

Dzieci r,vchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do uzywania maseczek
zakrywających usta oraz nos.

6.

Przed wejściem clo ctutobttstt szktllnego clzieci zoboluiclzane sq clo dezynfekcji dloni
ply

ne

m

de zy nfe kcy.j ny

m

t t

clo s

t ępn

iony m pr

z

e

z

o s o b

ę s p r cn, u i clc

c7 o p i e

kę p

o

clc

z

cts

dowożenia.

7.

Dzieci wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego z zachowaniem odpowieclniego
dystansu.

8,

W autobusie szkolnym dzieci są zobol,viązane do zajmor,vania mie.isc wskazanych
przez osobę sprawującą opiekę podczas dowoztt. W maseczkaclr ochronnych n-rogą

siedzieć obok siebie.

9.

osoby sprawlrjące opiekę podczas clowozl,t zobowiązane są do stosowania podczas
dowozu środkow ochrony osobistej,
przyłbic.

ti.

jednorazov,ych rękcn,l,iczek oraz maseczek lub

10.

kierowca

jest do stosowania podczas dowoztt
autobutsl,t szkolrrego zobowiązany

śroclków ochrony osobistej,

przyłbicy.

tj.

lub
jed.norctzol,vych rękctl,viczek oraz filaseczki

Załącznik nr ż do Zarządzenia Nr l/202l Dy,ektora SzkoĘ Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Porajowie

z

dnia 14 sĘcznla 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów

i

pracowników placówki

przed Covid- 1 9

PROCEOURł PRZYPROWADZAN|A

I

ODBIERANIA DZIECI ZESZKOŁY

Do przyprowadzania i odbierania dzieci zę szkoŁy uprawniony jest wyłącznie rodzicl opiekun
prawny dzięcka lub osoba upoważniona na piśmie.

I.

przyprowadzanie i odbieranie dziecka do/ ze szkołv

1. Do szkoły przychodzi

v,ryłącznie dziecko zdrowe,

bez objawów chorobowych

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w

izolaĄiw warunkach domowych lub w izolacji.

2.

Uczniowie mogą być przeprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i

ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.

Opiekun przyprowadzający lub odbieraj ący dziecko ze szkoŁy może wchodzić na teren
placówki jedynie do częściwspólnych (korytarze) , zachowljąc zasady,.
-

jeden opiekun z dzieckięml dzięćmt,

- dystansu od kolejnego opiekuna

zdzieckiemJ dziećmi mim. 1,5 m,

- dystansu od pracowników szkoły mim. 1,5 m,

- opiekun
j

ednorazow e

powinien posiadaó maseczkę zaktywającą usta i,nos oraz rękawiczkt

llb

zdezynfekować ręc e,

- opiekunowi nie wolno wchodzić do świetlicy szkolnej i klas lekcyjnych.

4.

Rodzice nie przebyłvająnaterenie placówki dłużejniż istnieje potrzeba.

5.

Rodzice dziecka mają obowtązekzaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i
ust do zastosowania w przestrzęni wspólnej szkoły oraz plzesttzeni Publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6. Dziecko do szkoły nie przynosi

żadnych zabawek

i

zbędnych przedmiotów

(nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

7.

IJczen do szkoły może przynieśc przybory

i podręczniki, które w czasie zajęó mają

znajdować się na ławce szkolnej ucznia.IJczen nie moze wymieniać się pomocami
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraznie może tchpożyczaó.
odpowiedni
8. uczniowie samodzielnie rozbierają się przy swoich szafkach, zachowując

dystans 1,5m.
9.

Uczniowie niepełnosprawni i uczniowi e, ktorzy

z

innych waznych przyczyn nie

przychodzą
mogą uczyć się w domu oraz uczniowie uczestniczący w konsultacjach

do szkoły bezpośrednio przed zapciami i

optlszczają szkołę bezpośrednio

po zajęciach.
10.

W sytuacji, gdy pracownik zauwńy dziecko przychodzące do szkoły z objawami
mogącymi wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura
38oC, kasze:, duszności), niezwłocznie powiadamia dyrektora lub

powyżej

wicedyrektora. Wyznaczony pracownik przeprowadza ucznia do vq1znaazone
od
pomieszczenia w celu odizolowania ucznia, zachowując mim. 2 m odległości
rodzica
innych osób. Dyrektor, wicedyrektor lub wyznaczony pracownik powiadamia

o

konieczności odebrania lcznia

transportu).

ze szkoły (rekomendowany własny środek

Zalączniknr 3 clo ZarządzeniaNr l/202

z

c]nia

l4 stycznia

2021 r.

l

w sprawie

Dyrektora Szkoły Poclstar,vowej iln. Jana III Sobieskiego w Porajor,vie
wprowaclzenia procedur ochrony trczniórv

i

pracowników Placólvki

przed Covid- l9

PnocnnuRł ZACHOWANIA"/PRZEBYWANIA

1,

LEKCYJNYCH

IJczen do szkoły może przynieśćprzybory i podręczniki, które w czasie zĄęć mają
znajdować się na ławce szkolnej ucz:nia. Nie może wymieniać się pomocami
dydaktyczn ymi

2.

W GABINETACH

i przyborami

z innymi kolegami oraz nie może ich poży czaó,

W czasie lekcji kazdaklasa ma wyznaazony gabinet lekcyjny

,

w którym odbywają się

zĄęcia dydaktyczne:

1a-gabinet 1i8

ża- gabinetII7
gabinet

I02

3a-gabinet

116

2b

3.

-

Uczniowie niepełnosplawni i uczniowi e,ktotzy z innych waźnych przyczynnie .
mogą uczyc się w domu orazuczniowie uczestniczący w konsultacjach, przebywają

w

:vtt1znaczonych gabinetach pod opieką wskazanych nauczycieli.

4.

Wychodząc z klasy, uczniowie zaŁJaóąąmaseczki ochronne. W czasie przejściai

5.

pźebywania w toalecie zachowują konieczny dystans społęczny 1,5m.
Przed rozpoczęciem zajęc lekcyjnych pracownik obsługi wietrzy pomieszczenia,
W czasie lekcji nauczyciel, w miarę możliwości,otwiera okna, natomiast podczas
przęrw obowiązkowo!

Załączniknr4 clo ZarządzeniaNr l/202

z

l4

dl-tia

l

Dyrel<tora Szkoly Poclstarvor,vej irn. Jana

Ill Sobieskiego

stycznia 202l r. w sprawie wprowaclzerria proceclrrr oclrrorry uczniów

i

r,v

Porajolvie

pracownikór,v Placówki

przed Covid-l9

PnocpnuRA pRZEB},wANIA/ ZACHowANIA UCzNlow poDCZAS pRZERw

1. Uczniowie

poza salą lekcyjną w częściach r,vspólnyclr szkoły, zakŁadają maseczki

ochronne, zasłaniĄą tlsta i nos.

Miejsca wyznaczol1e dla poszczególnych klas do przebywania podczas przerw

2.

międzylekcyjnych:

Klasa la _ KoRYTARZ

KoŁo MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

Klasa 2a - KORYTARZ

1

16-1

1

8

Klasa 2b - KORYTARZ 101-105

Klasa 3a - KORYTARZ212

3. Uczniowie korzystają tylko z wyznaczollych toalet. Toalety

\\)/znaczone

dla poszczegolnych klas:

Klasa

1a

- KORYTARZ

116-118

Klasa 2a - KOŁO STOŁOWKI

- KORYTARZ 101-105
Klasa 3a - KORYTARZ?1Z

Klasa 2b

4.

Uczniowie niepełnosprawni

i

uczrriowie, którzy z innych ważnych przyczyn nie

mogą uczycsię w domtr oraz ucz1-1iowie uczesilticzący w kolrsultacjach, przebywają
na korltarzach przecl gabinetami, w któryclr nrają zajęcia,

im. Jana llI Sobieskiego w Porajowie
Załączl^liknr 5 do ZarządzeniaNr l/202 1 Dyrektora Szkoły Poclstawor,vej
placówki
z dnia 14 stycznia 202l r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczt]iów i pracorvników
przed Covid-19

PRocnounł w czAsIE z^JĘC SIECJALISTvCZNvCH

1. Uczniowie

bezpośrednio przed wejściem do gabinetu dezynfekują ręce,

2.Zajęciaodbywaćsiębędąwwyznaczonychgabinetachszkolnych.
3. IJczeilpodczas zĄęó korzysta tylko z niezbędnych przyborów szkolnych,

4.

które nie
Nauczyciel nie wykorzystuje podczas Zaięc materiałów dydaktycznych,
są odkażone lub których nie możnazdezynfekowaó,

Załącznik nr 6 do ZarządzerliaNr l/202 1 Dyrektora Szkoły Podstarvolvej im, Jana III Sobieskiego w Porajor,vie

z

dnia

l4

stycznia 202l r. w sprawie lvpror,vadzenia procedttr ochrony ttczniólv

i

pracowrrików placówki

przed Covid-l9

PnOCOOUR A,BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POBYTU I ZABAWY NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1, Na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych sugeruj ących chorobę zakaźną.

2.

Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zajęć dzieci, które zamieszkują wspólnie
z osobą ptzebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

3.

IJczęńpowinien regularnie myć ręce wodą zmydłem. szczegolnie po wejściudo sali,
przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocię ze świeżegopowietrza.

4. Rodzice,

lvqrznaczeni opiekunowie przyprowadzają

w maseczk ach przy wej ściudo świetlicy szkolnej

5.

Sprzęty

i

oraz odbierają

dziecko

.

przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęc ruchowych naleŻY

dokładnie czy ścici dezynfekowaó po zakończony ch zaj ęciach.

6.
7.

Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.

Przęd rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicywietrzy salę, w której
będą przebywali uczniowie. nauczyciel / wychowawca świetlicy wietrzY salę nie
rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywartia dzięci w świetlicy.

8. Dzieci po

zakończonych lekcjach zostawiają tomistry

w

swoich szafkach.

Do świetlicy zabierająjedynie ze sobą odpowiednio wyposażony piórnik.

9.

obowiązuje całkowity zakaz przebywania w świetlicyosób trzecich w żaden sPosób

nie powiązanych zdzińalnością świetlicy, awszelkie spraw} załatwiane PowinnY
być zapośrednictwem poczty, e-maila lub telefonicznie,
10.

Uczniowie bawią się

i

pracuj

ą w wyznaczonych strefach oraz przy wyznaczonYch

stolikach.
11.

Wykorzystywane podczas zajęc organizowanych

w szkole przez ucznia

przybory

szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmienniczę nie mogą być przekazane

do

korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem

ich

Środkami

dezynfekcyjnymi.
które
12. Świetlica szkolna wyposażona jest jedynie w przedmioty, sprzęty i zabawki,
można skutecznie dezynfekować.

I3.Podczas wychodzenia grupy wychowankow

z

sali, nauczyciel zobowiązany jest

do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugtm

z

zapewnieniem minimum

1,5 metra odległościod innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest

do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenta

z

sali

iz

budynku szkoły,

z zachow aniem obowiązuj ących zasad dystansu społeczne go.
14.

Nauczyciel/wychowawca świetlicypodczas prowadzonych

zajęć czuwa

nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów,
zachowuj ąc rężim sanitarny.

Załącznlk rrr 7 do ZarząclzeniaNr l/202

z

l

Dyrektora Szkoły Podstar,vorvej inr. Jana III Sobieskiego w Porajowie

dnia 14 stycznia 2O2| r. w sprawie wprowadzer-ria procedur ochrony uczniów

przed Covid-

i

pracowników placówki

l9

PROCnOUR A DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Materiały biblioteczne dla klas 4-8 uczen lrodziclnauczyciel zamawia przynajmniej
dzięń wcześniej drogą elektroniczną przęz e-dziennik lub bezpoŚrednio
u bibliotekarza. Tetmin odbioru uczen lrodziclnauczyciel ustala z rLauczycielem
bibliotekarzem w godzinach pracy biblioteki.

2.

Uczniowie klas 1-3 korzystają zmateriałow bibliotecznychpodczas przeTw międzY
lekcjami i bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

3. Podręczniki wydaje bibliotękaru zorganizowanym grupom

klasowym

po wcześniejszym ustaleniu terminu i sposobu wydania z wychowawcą.

4. Klienci biblioteki nie mają dostępu do zbiorów.

Stanowiska komputerowe

Są

niedostępne dla odwie dzĄący ch.

5. Książki oddane do

biblioteki podlegaj

ą 4}-godzinnej

kwarantannie na specjalnie

do tego celu przygotowanym regale. Woluminy tę oznaczone są datą przyjęcia.

WYyczne dla pracownika:

. Nosić osłonę nosa i ust

podczas wykor-rywarria obowiązków zlviązanYch

Z

bezpośrednią obsługą czytelnika.

.

Zachow ac bezpleczLrą oclległośćod rozmowcy
są 2 rnetry).

i współpracowników (rekonrendowalle

Załączniknr 8 do ZarządzeniaNr 2512020 Dyrektora Szkoły Podstalvor.vej im. Jana lII Sobieskiego rv Porajowie

z

dttia

l4

stycznia 202.| r. w sprawie r,vprowaclzenia procedllr oclirony ilczniólv

i

Pracowników Placówki

przed Covid- l9

PROCEDURA REAL IZACJI ZAJĘC WYCHOWANIA FIZY CZNEGO

1.

na telenie
Za.ięciawychowan la tizycznego na świez,vm powietrzLl realizowane są tylko

szkoły.

2. Na całym terenie obiektów

sportow,vch uczlliowie

i

trauczyciele poruszają się

z zachowaliem dystansLl społecznego.

3.

jednorazowo
Uczniowie przebierają się w szatniach/gabirretach lekcyjnych, w których
moze przebywać tylko jedna grLlpa ćr,viczebna.

4. Przebieralnia clezynfekowana jest po kazdej
5. Podczas lekcji wychowania fizycznego
spofiowe

i

grupie i r,vietrzona na kazdej przerwie,
ograniczone

są kontaktowe

dyscypliny

formy ruchu wymagające skracania dystanstr spolecznego, Uczniowie

zobowtązane są do utrzymywania odpowiedniego dystansu,

6.

osoby, które

1v darrym

momencie nie biorą uclziałtr w ćwiczeniach/grach PrzebYwają

w miei scach wyznaczo ny ch przez nauczyciel

7, W

a.

nriarę mozliwościjak rrajczęściejzaJęcia ruclrolve odbywać się będą na świeżym

powietrzll, na terenie szkoły.

8.

Przed wy.iściem na zewnątrz nalczyciel przypomina uczniom zasady bezpieczeństwa
myją ręce,
zwlą;zane z zachowaniem dystansu. Po powrocie z ucztliowie obowiązkowo

9. Poclczas

zajęć ruchowyclr nauczyciel korzysta tylko sp1zęttl rliozliwego do

zdezynfekowania.
10.

Uzywany podczas zajęć sprzęt nallczyciel odkłada w wyznaczone
do clezyni'ekcji.

rnie.|sce

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 1/202

z

l

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobięskięgo w Porajowie

placówki przed
dnia 14 stycznia ).02l r.l,v sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników

Covid-

19

PRocpouRA KoNl

1,

UNt K ACJI

zRoDzlCANII UCzNlów

Rodzice w czasie ograniczenia funkcjorlo\\,ania szkoły, w związkLl zapobieganiem
COVID-19, kontaktuj ą się z wychowar,vcą, nallczycielem przedmiotu) nallczycielem
szkoły,
specialistą, dyrektorem, pedagogiern szkolnym telefonicznie przez sekretariat
się
dzierrnik elektroniczny, mailowo lr_rb bezpośredniopo wcześniejszynr umówienitr
na rozmowę,

W bezpośrednimkontakcie Z naLlczycielem rodzic ma obowląZek Założyćmaseczkę
rnetra, Nauczyciel
na usta i nos oraz zachować dystarrs społeczny \qlloszący min, 1.5
ma równiez obowiązek zakrycia ust i nosa.
ż.

płynem
Przed wejściemna teren szkoły. roclzic/prawn,y opieklm dezynfekuje ręce
zgłasza
dezynf-ekcy.irrym w dozowniktr znajclu.jącym się ptzęd portiernią szkoły,
portierowi spotkanie znauczycidem i wpisuje się do księgi wejść.

a

czy wątplir.ł,ościclotyczących Llczila
moze kontaktować się z naLŁczycielem

W

przypadku jakichkolwiek pl.tali

lub

furrkcjonowania szkoły, rodzic

pTzez clzierrnik elektroniczny lub po cztę słtrzbową,
4.

Zębtanta

z

pomocą
rodzicami i konsultacje będą się oclbywały w szkole lub on-line za

platforrny Teams.
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Onowt4zru pRACowNIKów NIErEDAGoGICzNvCH zwIĄzANE z pRzEcIwDzIAŁANIEM
COVID- 19.

1. Kńdy

pracownik placówki zobowiązanv jest do samoobserwacji

i

systematycznego

pomiaru temperatury.

2. W

przypadku podejrzenia zakażenia COVID-l9 (dusznośó, kaszel, gorączka)

pracownik pozostaje w domu iza-wiadamia o tym fakcie dyrektora.

3.

Bezwzględnie przy kużdym wejścirr/wyjściuz palcówki/w trakcie pracy myĆ
oraz odkażac nęce płynem do dezynfekcji rąk.

4, Pracownicy nie przemieszczają się bez potrzeby po placówce.
5. Zachovnlą dystans między sobą w kłżdejprzestrzeni placówki,

wynoszący

min. 1,5 m.

6.

Personel obsługowy:

a.

unika kontaktu z uczniami oraz nallczycielami;

b.

przemieszczając się po terenie szkoły pracownik ma obowiązek zakrywania ust
i nosa.

7.

Personęl sprzątający ma obowiązek:

a,

usuwania

z

sal przedmiotów

i

sprzętów, których nie można skutecznie upraĆ

lub zdezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;

b.

dokładnie czyścići dezynfekować pomoce naukowę .oraz sprzęt sportowy
wykorzystywany do

c.

zaj ęó, pozo

stawiony w umówionym miej scu;

codziennie rano przed, rczpoczęciem zajęć otworzyó okna

w

każdej

z sal lekcyjnych;

d.

w gabinetach dedykowanych dla danego oddziału, codziennie po zakończeniu

T.l1";l;l.'"'u,anastępniedezynfekowacpowierzchniedotykowe:

.

o
o

ffi'lffiŁkrzesełkauczniowskie
uchwyty szafek oraz okien
podłogę

e. W

gabinetaclr otwartych po zakończeniLr wszystkich zajęć postępować lak

w punkcie 9d

f. w

toaletach

po

kazdej przerwie rniędz}rlekcyjnej myć,

a

następnie

dezynfekować powierzchrrie takie jak:

o
.
o
.
g.

klamki
przycisk spłLrczki
włączniki światła
elementy dotykowe kranór,v

wykonywać codzienne prace porządkorve, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystościciągórr, komunikacyjnych

i dokładnej dezynfekcji

poręczy przy sclrodach;

h.

ściśleprzestrzegac zalecęń producenta znajdtrjącyclr się na opakowarriach
środkor,v do dezynfekcj i;

i.

codziennie wypełniać kartę nronitoringu dezynl-ekcji,
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PROCpPURA PRZYGOTOWANlA

1.

I

WYDAWANIA POSILKOW

Personel kuchenny zobow|ązany jest przestrzęgac zasad szczegolnej ostrozności
\,v

-

zakresie zabezpieczerria epidemiologicznego, w szczególności

:

ograniczyć kontakt z pracownikarni szkoły oraz dziećmi,
zachować odległośćstanorł,isk pracy,
stosować środki ochrony osobistej.

2. Szczególną uwagę należy zwracac na Lltrzymanie wysokiej higieny.
3. Przygotowanie posiłków mtlsi odbywać się

z zachowaniern wszelkiclr zasad

bezpieczeństwa oraz wymogów sarritartrych zalecanych w okresie epidenrii.
4. Nalezy bezr,vzględnie dbać o czystośći dezynf-ekcję pomieszczełi kuchennych, nryć

i dezynfekować stanowiska pracy, opakorvania prodrrktów, sprzęt kuchenny.

5. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwąhigienę rąk
poprzęz nycie i dezynfekcję, m.in.:
- przed rozpoczęciem pracy,

- przed kontaktem z zywnością,którajestprzeznaczona do bezpośredniego
spozycia,
- po obróbce lub kontakcie z zywnościąsLll,o\Ąlą! nieprzetworzoną.
- po zajmowaniu się odpaclami, śrnieciami,
- po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
- po skorzystaniu ztoa|ety,
- po kaszlu, kichaniu, wl,dmtrchiwaniu nosa,
- po jedzeniu, piciu.

I.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów spozywających posiłki w stołówce szkolrrej

1.

przed wejściemclo bloktr żywienia znajdrr|e się płyn do clezynfekcji rąk nabazje
alkoholrr (min. 60%).

ż. Uczniowie lnauczyciele

korzystaj ący

z

posiłków przed wejściem do stołówki

szkolnej myją lub dezynfekLrją ręce,

3,
4.

Przy każdym sto]iku siadają maksynalnie dwie osoby,
Stoliki ustawione są w odległości1,5 m od siebie.

5.

Na stołówce moze przebywaó maksymalnie 30 osób.

6.

Ta!ęrze

z

2npą oruz sztlćce do stolika przynosi pracownik

kuchni zabezpieczony

w środkiochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki).
Drugie danie odbierane jest pojedynczo w okienku wydawczym z zachowaniem

7.

odległości1,5 metra w kolejce,

Naczynia po posiłkach odnoszone

8.

do

okienk

są

pojedynczo przęz uczniów/nauczycieli

a ,,zwrot naczyń", skąd na bieżąco odbierane są do mycia

przez

\Ę/znaczonego placownika kuchni, zabezpieczonego w środkiochrony osobistej,
co najmniej
9. Naczynia ml.te są w zmywarce z funkcją wyparzaniaw temperaturze
60 stopni z wykorzystaniem środków myjących,
10.

Po każdej grupie czyszczone i dezynfekowane są: blaty stołów,poręcze krzeseł
oraz wietrzona jest jadalnia. Następna grupa możę wejśćna stołówkę po
wykonaniu ww czynności.

1

1. Podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej objęci programem rządowym ,,Posiłek
w szkole i w domu" o godzinie 14.00 ustawiają się (zachowując dystans
społeczny) przy bocznym wejściu na stołówkę, od strony boiska szkolnego,

jednorazowe pojemniki. pracownik kuchni zaopai"ony
w maseczkęlprzyłbicę i jednorazowę rękawiczki odbiera pojemniki, naMada
zaopatrzeni

w

posiłek, następnie wydaje ustawionym w kolejce osobom. Podopieczny kwituje
odbiór posiłku podpisując listę.

II.

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki/przyŁbice, rękawiczki
i inne środkiochrony osobistej.
2. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły,

3. Przywożony towar

-

produkty spożywcze - muszą być opakowane i zabezpieczone

przed uszkodzeniem.
4. Towar dostawcy wystawiają w przedsionku od strony magazynów kuchennych,

znĄdować
5. Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny
się w kopercie, umies zczone w tŃi sposób, aby nie uległy uszkodzeniu,
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HARMONOGRAM WYDAWANIA POSIŁKOW
GRUPA DZIECI

ZYwIEl{IElDEZYNFEKCJA

10.15_ 10.25

KL.

l

ZUPA

10.25- 10.35

KL.

lll

ZIJPA

10.3 5-10.45

KL.

II

ZaP^
DEZYNFEKCJA

L_

10.45-10.55
1

II

1,30-1 1.40

DANIE

11.35-11.45

KL. lII

II DANIE

l2.25-12.35

KL.

II DANIE

II

Iż.35-1ż.45

.

DEZYNFEKCJA

13.ż0-|3,35

DZIECI

Śwprltca

II

14.00-14.15

PODOPIECZNI BOPS IWR

I

]

DANIE
GORĄCE DANIE

DEZYNFEKCJłSPMĄTANIE

14.ż0-14.50

STOŁOWKI

]

l

opłatę za obiady nalęży regulować przelewem na konto szkoły:

PKo BPnrZ4

imię
1020 żI37 0000 9002 OI2I 3529.Wtytule przelewu na|ęŻy podaĆ

i nazwisko ucznia, klasę, oraz miesiąc, którego dotyczy opłata,

nakonto bankowe
Wwyjątkowej sytuacji, gdy rodzic niema możliwościdokonania Wpłaty
szkoły, może uiścićopłatę u kierownika stołówki lub intendenta po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonic zny m,
Opłatę zakorz:]stanie z posiłków nalezy ureglllować z g6ry do

l

dni

lnn.

!§!ą

li

ffi8P

ego miesiącźr.
vr;ąi
w ŃĘolri*
&§

jł?r{ąf€

