Zarządzenie nr  26/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6
im. Włodzimierza Puchalskiego 
w Jeleniej Górze 
z dnia 2 marca 2020r.

w sprawie: wprowadzenia PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6  W JELENIEJ GÓRZE STOSOWANE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA WIRUSA COVID-19 

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – Dz. U. z 2018 r. poz.2140 oraz informacji Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 lutego 2020r., INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) z dnia 24.02.2020 r.

zarządza się, co następuje:


 § 1

Wprowadzam  PROCEDURĘ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6  W JELENIEJ GÓRZE STOSOWANE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA WIRUSA COVID-19.


 § 2

Zobowiązuję do zapoznania się z procedurą  i stosowania.


 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



………………………………………. 




Załącznik do  Zarządzenia nr 26/2019/2020 z dnia 2 marca 2020r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6  W JELENIEJ GÓRZE 
STOSOWANE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA 
WIRUSA COVID-19 
 
Wchodzi w życie od dnia 2 marca 2020 r.  
 
1. Wychowawcy klas I - VIII, wychowawcy świetlicy, nauczyciele biologii, przyrody, wf  przeprowadzą podczas lekcji wychowawczych, zajęć świetlicowych i swoich przedmiotów cykliczne – przynajmniej raz w tygodniu pogadanki z uczniami na temat metod ochrony przed infekcjami wirusowymi (instrukcje dostępne na stronie GIS, MZ i MEN). Fakty takich 
pogadanek należy odnotować bądź w temacie lekcji, bądź w wydarzeniach klasowych.  

2. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek niezwłocznie zgłaszać pielęgniarce szkolnej każdy przypadek złego samopoczucia dziecka czy występowania objawów grypopodobnych: podwyższona temperatura ciała, bóle mięśniowe, bóle głowy, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, osłabienie.

3. Pielęgniarka szkolna oceniając stan zdrowia dziecka decyduje o:
- wezwaniu rodziców w celu odebrania dziecka ze szkoły;
- wezwaniu karetki pogotowia.
Pielęgniarka szkolna informuje dyrektora szkoły o wystąpieniu u ucznia/pracownika szkoły, objawów grypopodobnych i podjętych krokach.

4. W dniach, w których nie ma dyżuru pielęgniarki, nauczyciele zgłaszają przypadki złego 
samopoczucia dzieci rodzicom/opiekunom prawnym informując o konieczności odebrania 
dziecka oraz pracownikowi sekretariatu, który odnotowuje je w przygotowanym rejestrze. 

5. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek monitorować stan swojego zdrowia, a w przypadku wystąpienia objawów infekcji wirusowej poinformować o tym dyrektora szkoły i niezwłocznie  zasięgnąć pomocy medycznej – zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie Krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (mz.gov.pl. gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus) 

6. W szkolnych toaletach zostaną umieszczone graficzne instrukcje prawidłowego mycia rąk.  

7. Personel sprzątający będzie cyklicznie dezynfekował (podczas każdego obchodu szkoły) elementy mające kontakt z dłońmi poręcze przy schodach oraz w toaletach: klamki, krany w umywalkach, spłuczki  w toaletach.

8. W widocznych miejscach na ternie szkoły oraz na stronie internetowej zamieszczone zostaną wytyczne dotyczące postępowania w sytuacji zagrożenia pojawienia się wirusa.  
Brudne ręce są przyczyną licznych chorób, a w niektórych regionach świata nawet śmierci. Wystarczy odruchowo dotknąć nieumytymi rękami okolic oczu, nosa czy ust i jesteśmy narażeni na ogromne ryzyko infekcji.

Dlaczego trzeba myć ręce?
Każde dotknięcie klamki, banknotu, monet czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostaje się od 100 do 10 tys. komórek drobnoustrojów. To bomba bakteryjna, którą rozbroić może tylko mycie rąk. Wystarczy kilkadziesiąt sekund myć ręce, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt potrzebna jest niecała minuta.


Jak myć ręce? 

Podstawowe zasady:

	myj ręce ok. 30 sekund; 
	rozpocznij od zmoczenia rąk wodą; 
	nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni; 
	dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie rozprostowane dłonie; 
	pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców oraz okolic kciuków; 
	na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym ręcznikiem.

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami. 







