WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
W CZASIE STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z COVID-19
I. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZDROWIA I OBOWIĄZKÓW
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
1. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest
zobowiązany do jej stosowania.
2. Wychowawca:
a) może pracować w rękawiczkach i maseczce (przyłbicy), dbając przy tym o higienę rąk,
które często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust,
nosa i oczu;
b) zachowuje szczególną ostrożność korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania
swoich obowiązków;
c) wyjaśnia dzieciom zasady dotyczące higieny takie jak: konieczność dezynfekcji lub
mycie rąk ciepłą wodą z mydłem (w szczególności przed rozpoczęciem i po zakończeniu
zajęć, po powrocie ze świeżego powietrza, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety),
zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlenia.
3. Do pracy może przychodzić tylko wychowawca:
a) zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych (podwyższona
temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy
z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu);
b) którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
4.

Wychowawca:

a) w razie uzasadnionej potrzeby powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała;
b) wykazujący objawy mogące wskazywać na chorobę zakaźną (w tym w szczególności
objawy z dróg oddechowych w postaci kaszlu w połączeniu z podwyższoną temperaturą
wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę) nie powinien kontynuować prowadzenia
zajęć, powinien założyć maseczkę i niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.
5.
Wychowawca w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien
przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie (infolinia dla obywatela
ws. kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115), a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem;
6.
Wychowawca, który został objęty kwarantanną powinien niezwłocznie
poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
7.

Wychowawcy mającemu KONTAKT z osobą zakażoną prewencyjnie zaleca się:
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a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan
zdrowia,
b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu
i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia.
Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność,
problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarnoepidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Definicja KONTAKTU obejmuje:
a) wychowawca pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie
w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
II. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZDROWIA UCZNIÓW
1. W zajęciach świetlicowych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów
wskazujących na infekcję dróg oddechowych takich jak: podwyższona temperatura ciała,
ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie
wyczerpania, brak apetytu.
2. Uczeń wykazujący takie objawy nie powinien kontynuować uczestniczenia w zajęciach.
3. Ucznia przejawiającego niepokojące objawy choroby należy odizolować w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych
osób, a następnie przekazać pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora
szkoły.
4. Uczniowie udający się na zajęcia informatyki odbywające się w sali sąsiadującej ze
świetlicą szkolną, nie wchodzą do pomieszczeń znajdujących się za drzwiami nr 3 aż do
czasu pojawienia się nauczyciela informatyki, z którym udadzą się na lekcję.
III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
2. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co
godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Zabawki wykorzystywane
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
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4. W sali używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane
przez pracownika obsługi po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
5. Uczeń odrabiający lekcje posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku.
6. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
7.

Uczeń nie powinien przynosić do świetlicy zbędnych przedmiotów (zabawek, gier itp.).

8. Rodzice przyprowadzający dzieci do świetlicy lub odbierający je po zajęciach świetlicowych
zobowiązani są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk) oraz zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m od innych
osób.
9. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub jeśli istnieje taka konieczność
w innych salach dydaktycznych wyznaczonych przez dyrektora.
10. Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej zawiera zapisy dotyczące zapewnienia
bezpieczeństwa w okresie pandemii.
11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe są wyposażone w dozowniki
z płynem do dezynfekcji rąk.
12. Korzystanie z dystrybutora wody przez uczniów odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego:
a) należy przygotować dzieci do właściwego korzystania z dystrybutora – wyjaśniając zasady
postępowania i prezentując je w praktyce dzieciom mającym z nimi styczność po raz pierwszy,
dając możliwość własnoręcznej obsługi urządzenia;
b) niezbędne jest podkreślenie, że: przy korzystaniu z dystrybutora należy unikać dotykania
jakichkolwiek elementów poza przyciskiem kranika, a ponadto korzystać wyłącznie
z przeznaczonych do tego celów kubeczków, które nie służą do zabawy i powinny być
właściwie przechowywane. Jeśli są to naczynia jednorazowego użytku należy wyznaczyć
pojemnik na ich składowanie, w miejscu wyraźnie oznakowanym i oddalonym od punktu,
w którym używane są nowe nieużywane kubeczki;
c) kubeczki należy napełniać, unikając rozlewania wody.
13. Bieżący nadzór nad stanem dystrybutora obejmuje:
a) każdego dnia nauki szkolnej przed przybyciem uczniów należy sprawdzić stan urządzenia
i jego bezpośredniego otoczenia, zwracając uwagę na obecność wszelkich zanieczyszczeń,
w tym napisów, zacieków, odpadów, kurzu, owadów, gryzoni i ich odchodów, na wyciekającą
wodę, dostępność i stan kubeczków na wodę. Wszelkie nieprawidłowości i zabrudzenia
powinny być niezwłocznie usunięte;
b) należy sprawdzić działanie urządzenia oraz przepłukać go, usuwając wodę pozostającą
w urządzeniu w zastoju podczas nocy. Jest to szczególnie ważne po przerwie weekendowej lub
świątecznej;
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c) w dystrybutorze wody zaopatrzonym w ociekacz należy go opróżnić i osuszać co najmniej
1 raz dziennie. Co najmniej raz w tygodniu ociekacz powinien być umyty z zastosowaniem
płynu do mycia naczyń kuchennych i środka antybakteryjnego przeznaczonego do powierzchni
kontaktujących się z żywnością;
d) zewnętrzne powierzchnie dystrybutora wody, w tym także krany, powinny być codziennie
myte z zastosowaniem łagodnego środka myjącego do naczyń kuchennych, a następnie
spłukiwane i osuszane. Co najmniej raz w tygodniu mycie i czyszczenie należy wykonać przy
użycia środka antybakteryjnego, przeznaczonego do powierzchni kontaktujących się
z żywnością (należy unikać środków na bazie chloru);
e) w dystrybutorze wody należy co najmniej 1 x w tygodniu usuwać kurz gromadzący się na
kratce wentylacyjnej.
f) należy prowadzić dokumentację wykonywanych każdego dnia czynności porządkowych;
g) rutynowe, codzienne czynności mogą wymagać powtórzenia w ciągu dnia w razie
stwierdzenia zanieczyszczenia urządzenia lub w jego pobliżu;
h) personel wykonujący powyższe czynności, powinien przeprowadzać je po uprzednim umyciu
rąk, korzystając z rękawiczek jednorazowych i fartucha/ubioru ochronnego, jednorazowego lub
przeznaczonego wyłącznie do tego celu. Wykluczone jest wykonywanie tych prac w ubraniu
ochronnym, w którym przeprowadzane jest na przykład sprzątanie toalet, czyszczenie podłogi
w korytarzach lub prace porządkowe na podwórzu.
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