Regulamin bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły
Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kukuczki w Rybniku,
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 1/2022

Regulamin bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą
z mydłem.
5. Rodzice/prawni opiekunowie pozostawiają dziecko w strefie „Kiss and Go!”, nie wchodzą dalej
na teren szkoły.
6. Należy unikać nadmiernego grupowania się uczniów.
7. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz (bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej ) należy
ograniczyć do niezbędnego minimum.
8. Rodzice/prawni opiekunowie mogą wejść do budynku szkolnego na czas konsultacji z
nauczycielem, zebrania z wychowawcą klasy, w celu odebrania dziecka z objawami
chorobowymi.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź
chorobę zakaźną powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 13, I piętro)
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze
szkoły.
10. Obowiązują ogólne zasady higieny:
 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce,
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z
toalety),
 ochrona podczas kichania i kaszlu,
 unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
11. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem
wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących.
12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć
i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły.
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14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z
niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały
swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne
czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
15. Uczeń, który przyszedł do szkoły:
- przed godz. 7.30. przechodzi do świetlicy górnej do sali nr 27,
- między godz. 7.30 – 8.00 przebywa na korytarzu wg poniższego harmonogramu:
Klasy 1-3 --- 2 piętro, Klasy 4-5 --- 1 piętro, Klasy 6-8 --- parter,
- o godz. 8.00 przechodzi do sali, w której ma pierwszą lekcję.
16. Po skończonych zajęciach uczeń ma dwie możliwości:
- jeśli ma zgodę na samodzielny powrót do domu, niezwłocznie opuszcza szkołę,
- w wypadku braku takiej zgody, udaje się do świetlicy górnej do sali nr 27.
17. Odbiór dziecka ze świetlicy odbywa się wg następujących zasad:
- rodzic/prawny opiekun dzwoni na nr 797-971-052, informując, że jest przed szkołą lub na
parterze przy portierni i chce odebrać dziecko,
- wychowawca świetlicy odprowadza dziecko do głównego wyjścia.
18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami
oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.
19. Wprowadzony jest zakaz korzystania z poidełek.
20. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających
prawidłowe warunki sanitarno – higieniczne.
21. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej.
22. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby
zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność
wzywa pomoc medyczną.
23. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w
każdym czasie w zależności od zaistniałej sytuacji.
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