PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W ŚWIETLICY I STOŁÓWKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU
W CZASIE PANDEMII COVID-19
CEL PROCEDURY
Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów,
ich rodziców/prawnych opiekunów.
ZAKRES PROCEDURY:
Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz organizacji opieki w świetlicy
oraz stołówce w czasie pandemii COVID-19
ORGANIZACJA OPIEKI W ŚWIETLICY
1. W zajęciach świetlicy szkolnej uczestniczą uczniowie korzystający z dowozu oraz
uczniowie, którzy przebywają dłużej ze względu na czas pracy rodziców.
2. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
3. Przed wejściem do świetlicy uczniowie dezynfekują ręce.
4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny; częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotyku oczu, ust i nosa.
5. Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
zdezynfekować. Przedmioty używane przez dzieci będą czyszczone/dezynfekowane
na koniec dnia pobytu dzieci w świetlicy
6. Pomieszczenia świetlicowe należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby w czasie zajęć, oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
7. Sprzęt sportowy używany do zabaw na świeżym powietrzu będzie
myty/dezynfekowany na koniec pobytu dzieci w szkole.
8. Dzieci nie mogą przynosić różnych przedmiotów lub zabawek z domu.
9. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i
nauczycielami.
10. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie
przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
11. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów.

12. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować
chorobę zakaźną, powinien odizolować ucznia. Następnie powinien on niezwłocznie
powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze świetlicy.
ORGANIZACJA STOŁÓWKI
1. Za bezpieczeństwo przygotowania i wydawania posiłków oraz utrzymanie czystości
w stołówce odpowiada dyrektor.
2. Przed wyznaczoną godziną i po zakończeniu spożywania posiłku przez daną grupę,
wyznaczony pracownik zobowiązany jest do dokładnej dezynfekcji blatów i krzesełek
lub umycia ich wodą z detergentem a także dokładnego przewietrzenia pomieszczenia.
3. Pracownicy nie powinni mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. Podczas
wydawania potraw dzieciom, należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny
i bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania powstania zanieczyszczeń na tym etapie.
4. Pracownik wydający posiłki ma obowiązek stosować maseczkę oraz rękawiczki w
trakcie przygotowywania naczyń i wydawania posiłków.
5. Wyznaczona osoba (w maseczce oraz rękawiczkach zmienianych po każdej grupie)
podaje dzieciom posiłki i sztućce.
6. Wszystkie dzieci przed wejściem na stołówkę powinni pod nadzorem nauczyciela
dokładnie umyć ręce zgodnie z instrukcją znajdująca się przy umywalkach.
oraz zdezynfekować ręce.
7. Po spożyciu posiłku dzieci myją dokładnie ręce wodą z mydłem ,zgodnie
z instrukcją znajdująca się przy umywalkach.

