
Rekomendacje Prezydenta Miasta Bialegostoku do procedur

bezpieczefistwa obowi4zuj4cych w szkolach i plac6wkach

oSwiatowych Miasta Bialegostoku od 1 wrzeSnia 2020 r.

I. Cele

Celem rekomendacji jest wskazanie moZliwych rozwiqzai. maj4cych za zadante wsparcie

dyrektor6w w przygotowaniu zasad organizacji pracy szkoly/plac6wki w zwiag.ku

z zagroieriem zakazenia COVID-19 i w celu uniknigcia rozprzestrzeniania sig uirusa.

Organizacja pracy szkoly/plac6wki oSwiatowej Miasta Bialystok powinna uwzglgdnia6

w).tyczne Ministerstwa Edukacji Narodowei, Ministerstwa Zdrowia i Gl6r.mego Inspektoratu

Sanitamego dla publicznych i niepublicznych szk6l i plac6w-ek obowi4zuj4ce od 1 wrzeinia
2020 r., w zakesie: organizacji pracy. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeii

i powierzchni, gastronomii i postgpowania w przypadku podejrzenia zaka2enia COVID-19
u uczni6w/ pracownik6w szkoly/plac6wki.

Il. W zakresie zasad DrzvDrowadzania i odbierania ucznia rekomenduie sie:

IIL W zakresie orsanizacii zaiet w szkole/nlac6wce. rekomenduie sie:

1. zorganizowanie rozpoczEcia roku szkolnego w zespolach klasowych bez udzialu

rodzic6w. z wyj4tkiem uczni6w klas pierwszych szkoly podstawowej. Wskazane jest,

aby uroczystodi odbyla sig na SwieZym powietrzu;

2. zapewnienie sposob6w szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odlegloSd.

W zwi4zku z powyzszym rodzic zobowiqzany jest do podania aktualnego numeru

telelonu;

3. w miarg mozliwoSci tak4 organizacjg pracy i jej koordynacjg, kt6ra umo2lin'i

zachowanie dystansu migdzy osobami przebywaj4cymi na terenie szkoly, szczeg6lnie

w miejscach wsp6lnych i ograniczy gromadzenie sig uczni6w na terenie szkoly oraz

unikanie czgstej zmiany pomieszczen, w kt6rych odbywaj4 sig zajqcial

1. do szkoly/plac6wki moZe tczgszcza( uczen zdrowy, bez objaw6w chorobowych

sugeruj4cych infekcjg dr6g oddechowych oraz w sytuacj i gdy domownicy

nie przebl r,rajq na kuarantannie:

2. uczniowie mog4 byd przyprowadzani do szkoly i z niej odbierani przez opiekun6w

bez objaw6w chorobowych, w drodze do i ze szkoly opiekunowie z dzie6mi

oraz uczniowie przestrzegaj4 aktualnych przepis6w prawa dotycz4cych zachowania

w przestrzeni publicznej;

3. w miarg moZliwoSci naleZy ograniczyd przebywanie w szkole os6b z zewn4trz

do niezbgdnego minimum, obowi4zuje stosowanie Srodk6w ochronnych: oslona ust

i nosa, rgkawiczki jednorazowe lub dezynfekcja r4k. Wyj4tek w pierwszych dniach

wrzeSnia, moZe stanowii obecnoSi rodzic6w uczni6w klas pierwszych szkoly

podstawowej.



4. przesunigcia godzin zajgt lekcyjnych w celu zminimalizowania rotacji uczni6w

w trakcie zaj96 lekcyjnych migdzy pigtrami i salami;

5. noszenie przez uczni6w w trakcie przerwy migdzy zajgciami oslony ust i nosa

lub zachowanie dystansu;

6. korzystanie z boiska szkolnego oraz pobyt na Swie2ym powietrzu na terenie szkoly,

przy zachowaniu zmianowoSci grup i dystansu pomigdzy nimi;

7. zaleca sig ograniczenie kilkudniowych wycieczek szkolnych. w przypadku podjqcia

decyzji o organizacjt wycieczki naleZy zachowai wymagane zasady bezpieczeirstwa;

8. w przypadku organizowania wyjSi poza teren szkoly na terenie Miasta Bialystok

(spacer, teatr, kino, muzeum) zaleca sig zachowanie odpowiedniego dystansu

spolecznego i dostosowanie sig do obowi4zuj4cych zasad bezpieczenstwa;

9. w razie koniecznoSci odbycia zebrafi wychowawc6w z rodzicarni. powinny one zostai

zaplanowane przy zachowaniu zasad bezpieczeistwa.

W przypadku wyodrgbnienia strefy 26ltej (czerwonej). z uwagi na wigksze ryzyko zakazeniem

wirusem COVID -19. Prezydent Miasta Bialegostoku rekomenduje wprowadzenie ksztalcenia

hybrydowego (mieszanego) lub zdalnego zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa.

IV. W zakresie higieny czYszczenia i dezynfekcii Pomieszczef i powierzchni,

rekomenduie sie:

umieszczenie na drzwiach gl6wnych szkoly/plac6wki numer6w telefon6w do Sanepidu,

oddzialu zakaLnego, z kt6rymi naleZy sig kontaktowai w przypadku stwierdzenia

objaw6w chorobowych;

2. obowi4zek kazdorazowego dezynfekowania r4k w wyznaczonych obszarach tj

- wejScie do budynku szkoly,

- wejScie do stol6wki szkolnej,

- wej6cie na blok sportowy,

- Swietlica szkolna,

- biblioteka:

3. monitorowanie prac porz4dkowych, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem utrzymania

czystoSci w salach lekcyjnych, ci4gach komunikacyj nych. w tym np. porgczy. klamek,

blat6w. wtqcznik6w i klawiatur:

4. przeslrzeganie zasad :uzycia Srodk6w oraz wietrzenia pomieszczei, tak aby uczniowie

nie byli narazeni na wdychanie opar6w Srodk6w sluZ4cych do dezynfekcji;

5. rozmieszczenie w toaletach

mycia./dezynfekcj i r4k;

inlbrnracjilplakat6w z zasadami prawidlowego

6. promowanie przez pracownik6w kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad higieny

oraz uwra2liwianie dzieci i mlodzie2y na ich realizacjgl

7. poinformowanie dzieci i mlodzieZy o ryz) ku. jakie niesie ze sob4 nieprzestrzeganie

zasad higieny oraz wskaz6wek Gl6wnego Inspektora Sanitamego;



8. wyodrgbnienie pomieszczenia izolacyjnego w przypadku podejrzenia zaktZenia

COVID -19 u ucznia/pracownika;

9. w zakresie gastronomii. rekomenduje sig dostosowanie grafiku wydawania posilk6w

do liczby 2ywionych uczni6w z moZliwoSci4 dostosowania iloSci i dlugoSci pzerwy

obiadowej.

V. Postepowanie w nrzvoadku nodeirzenia zakaiLenia COVID-19

u ucznia/p racownika. rekomenduie sie:

w przypadku wyst4pienia u ucznia/pracownika przebywajqcego w szkole

niepokoj4cych objaw6w, typu: podwy2szona temperatura. kaszel. dusznoSci, nale2y

niezwlocznie powiadomii rodzic6w (w przypadku Lrcznia) oraz odizolowai

ucznia/pracownika w miejscu do tego przygotowanym (izolatorium). Szczeg6lowe

procedury w tym zakresie przygotowuje Dyrektor szkoly/plac6wki;

2. o podejrzeniu zakaZenia dyrektor pou'iadamia Powiatow4 StacjE Sanitamo-

Epidemiologiczn4 w Bialymstoku tel. 85 7325236 fub 222 500 115 oraz organ

prowadz4cy Deparlament Edukacji tel. 85 869 6330;

3. wszelkie dzialania podejmuje dyrektor szkoly/plac6wki w porozumieniu z Powiatorvq

Stacjq Sanitamo-Epidemiologiczn4 i organem prowadz4cym;

4. w przypadku potwierdzone go zakuZenia COVID-l9 na terenie szkoly/plac6wki

powinny zostad zastosowane zalecenia paristwowego powiatowego inspektora

sanitamego dostgpne na stronie https://www.gov.pl/u'eb/koronawirus odnosz4ce sig

do os6b. kt6re mialy kontakt z zakaZonym.

VI Osobv odnowiedzialne za wdro2enie nrocedur bez leczefstwa:o

1 Dyrektor szkoly w oparciu o rekomendacje Prezydenta Miasta Bialegostoku,

opracowuje szczeg6lowy wewngtrzny regulamin/procedury lunkcjonowania szkoly

n' czasie epidemii, z uwzglEdnieniem specyfiki plac6w'ki, zaleceir wskazanych

w wytycznych Ministra Edukacj i Narodowej, Ministra Zdrowia i Gl6wnego

Inspektoratu Sanitamego oraz aktualnych przepis6w' praw-a. Dokumenty powinny

odzwierciedla6 aktualny stan prawny.

W zwiqzku z obecn4 szczegrilnie trudn4 sytuacjq epidemicznq i w trosce

o bezpieczeristwo oraz zdrowie pracoll'nikr6w bialostockiej oSwiaty, Prezydent Miasta

Bialegostoku - w zaleinoSci od prryjgtych rozwi4zafi formalno-prawnych - umoZliwi

wszystkim chgtnym pracownikom szkr5l/placriwek skorrystanie z bezplatnego

szczepienia przecirv grypie.



Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910

ze zm.);

2. Roryorzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z drua 12 sierpnia 2020 r. zmieniajqce

rozporzqdzenie w sprawie bezpieczeiistwa i higieny w publicznych i niepublicmych szkolach

i plac6wkach;

3. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnja 20 marca 2020 r. w sprawie

szczeg6lnych rozwiqzai w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu o3wiaty w zwiqzku z zapobiegatiem, przeciwdzialaniem i zlvalczaniem

COVID-19 (art.30c upo);

4. Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oSwiaty w zwirykl
z zapobieganiem , przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID- 19 (art.30b upo)

Szczeg6lowe wtrtyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Gl6wnego

Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szk6l i plac6wek od I wrze6nia

2020 r. znajdujq siq na stronie www.gov.pl oraz www.gis.gov.pl.
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