Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 17/2020
Dyrektora ZSO nr 7 w Gdańsku

Procedura obowiązki i informacje dla nauczyciela, pomocy nauczyciela, woźnej
oddziałowej w czasie sprawowania opieki nad dziećmi/ uczniami podczas Covid–19
w oddziałach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
1. Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole
i dlaczego zostały wprowadzone.
2. Nie organizuj wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
3. Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np.
pluszowe zabawki, tekturowe puzzle, papierowe książki.
4. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze,
powinieneś je systematycznie dezynfekować.
5. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź
zabawy ruchowe przy otwartych oknach.
6. Po każdym posiłku oraz pracach stolikowych umyj wodą ze środkiem
dezynfekującym blaty stolików dzieci.
7. Zwracaj uwagę, aby dzieci bardzo często i regularnie myły ręce, szczególnie przed
jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
8. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj
przykład.
9. Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
10. Zachowaj dystans min. 2 m od współpracowników.
11. Stosuj środki ochrony osobistej (w określonych sytuacjach) otrzymanych
od pracodawcy: maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy, płyny dezynfekcyjne.
12. Ogranicz do minimum przebywanie w pomieszczeniach wspólnych i ciągach
komunikacyjnych.
13. Powiadom natychmiast dyrektora szkoły o zaobserwowaniu podejrzenia choroby
u dziecka lub u siebie.
14. W ciągu dnia razie potrzeby zmierz dzieciom i sobie temperaturę ciała, o temperaturze
dziecka lub swojej powyżej 37 st. C powiadom dyrektora szkoły.
Procedura Obowiązki i informacje dla nauczyciela, pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej
w czasie sprawowania opieki nad dziećmi/ uczniami podczas Covid–19 w oddziałach
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku obowiązuje w szkole od dnia 14.05.2020 r. do czasu ich
odwołania.
Do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
pracownicy szkoły.

