REGULAMIN
organizacji zajęć opiekuńczych podczas półkolonii Zima w Mieście 2021
w Szkole Podstawowej nr 384 im. Stanisława Staszica
od dnia 4 do 15 stycznia 2021 r.
I.

Cel
Celem regulaminu jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci
będących uczestnikami półkolonii Zima w Mieście 2021 w Szkole Podstawowej nr 384
im. Stanisława Staszica, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

II.

Zakres regulaminu
Regulamin należy stosować w Szkole Podstawowej nr 384 im. Stanisława Staszica podczas trwania
półkolonii Zima w Mieście 2021.

III.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie regulaminu
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 384 im. Stanisława Staszica.

IV.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom półkolonii Zima w Mieście 2021.
1. Uczestnicy półkolonii oraz ich rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się
z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego zapisów.
2. Uczestnikiem Zimy w Mieście 2021 może być wyłącznie uczeń zdrowy – bez objawów
sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Rodzice uczestników półkolonii udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer
telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację.
4. Rodzice uczestników półkolonii zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru
dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności
temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).
5. W miarę możliwości uczniowie powinni być odprowadzani i odbierani ze szkoły podstawowej
przez tę samą osobę dorosłą.
6. Osoba przyprowadzająca i odbierająca ucznia musi być zdrowa (bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) oraz zobowiązana jest do przestrzegania na terenie
szkoły wszelkich środków ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia
rękawiczek jednorazowych.
7. Dojazd na miejsce półkolonii oraz korzystanie w trakcie półkolonii z komunikacji publicznej
powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dotyczącymi
transportu. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z transportu indywidualnego.
8. Osoba przyprowadzająca i odbierająca ucznia przebywa w przestrzeni wspólnej minimum czasu
koniecznego do przygotowania dziecka do oddania pod opiekę opiekunowi, nie powinna
prowadzić rozmów telefonicznych, spacerować z dzieckiem po terenie szkoły podstawowej.
Osoba ta obowiązana jest opuścić szkołę podstawową bez zbędnej zwłoki.
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9. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, musi zachować dystans
minimum 1,5 m od innych osób oraz stosować osłonę nosa i ust i dezynfekcję rąk.
10. Rodzice uczestników półkolonii mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko
choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie
zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje
o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji
z lekarzem prowadzącym.
11. Rodzice uczestników półkolonii mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii)
w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa.
12. W grupie wprowadza się ograniczenie do 12. liczby uczniów pozostających w tych samych
pomieszczeniach. Musi być spełniony warunek minimalnej przestrzeń w sali - nie może być
mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczestników i wychowawców). Przy określaniu liczby uczniów
w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
13. Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
14. Skład grupy nie ulega zmianie.
15. Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.
16. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami półkolonii/pracownikami
szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnia) i stosowanie przez nich osłony ust
i nosa.
17. Zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych grup uczestników półkolonii
18. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa
i ust.
19. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać ucznia do szkoły podstawowej (uczeń również powinien przebywać w domu na
kwarantannie).
20. Przyjęcia dzieci do grup prowadzone są w ściśle określonych godzinach, które ustala dyrektor.
21. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na pomiar temperatury ciała ucznia.
22. Każdorazowo przed przyjęciem ucznia, którego rodzice/opiekunowie prawni wyrazili na to
zgodę, wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły mierzy temperaturę uczniowi
termometrem bezdotykowym.
23. Uczestników półkolonii – jeżeli rodzicie tego nie zapewnili – należy zaopatrzyć w środki ochrony
indywidualnej.
24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
25. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Należy unikać
wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia
zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte,
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np. las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej. Zaleca się taki dobór aktywności dla uczestników, który nie zwiększy ryzyka
przenoszenia wirusów drogą kropelkową.
Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien jest regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed
używaniem.
Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
Jeżeli jest taka możliwość, w szatni wykorzystuje się co drugą szafkę.
Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co
2 godziny, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.
Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników.
Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
Należy stosować szczególne środki higieny i bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb oraz
dysfunkcji dzieci, sprawując opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii, w tym kierownik i wychowawcy
półkolonii, instruktorzy, personel szkoły, nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych. Osoby te nie mogą realizować zajęć, jeśli ich domownicy
przebywają w izolacji.
Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.
Przy wejściu do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz
umieszcza się informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez
wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub zakładania
rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref
przebywania.
Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Pracownikom szkoły zapewnia się zaopatrzenie w indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
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40. Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach, w których realizowane są
zajęcia opiekuńcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku
w stołówce nie mieć ze sobą kontaktu i nie siedzieć przy tych samych stolikach. Odległość
między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Możliwe jest spożywanie posiłków tam,
gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać
posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych
i w takich spożywane.
41. Przy organizacji żywienia w szkole (jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie
ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących
się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk
pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia
powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny,
mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców.
42. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
43. Do pracy w jadalni mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu
z osobami zakażonymi oraz nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
44. Personel jadalni i pracownicy obsługi technicznej nie powinni kontaktować się z uczestnikami
i kadrą półkolonii poza niezbędnymi czynnościami.
45. Personel jadalni podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą półkolonii powinien zasłaniać usta
i nos (maseczka lub przyłbica).
46. Personel jadalni i pracownicy obsługi technicznej mają obowiązek noszenia rękawiczek lub
dezynfekcji rąk.
V.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika, wychowawcy lub kierownika
półkolonii
1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
2. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.
3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących
objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
4. Rodzic po odebraniu ze szkoły podstawowej dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek
poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
5. Po odebraniu ucznia z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce, w którym
przebywało należy zdezynfekować.
6. Ustala się listę osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywał
uczeń z objawami zakażenia.
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7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.
8. Rodzice dzieci z grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są
o zaistniałej sytuacji i poproszeni są o odbiór dzieci i ich obserwację.
9. Jeśli u wychowawcy lub innego pracownika szkoły wystąpią niepokojące objawy infekcji dróg
oddechowych, kierownik półkolonii lub wskazana przez niego osoba niezwłocznie odizoluje tę
osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do
domu, poinformuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze
czynności dla pracownika).
W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
10. Kierownik półkolonii powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
11. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawy sugerującymi
zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, a także
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
12. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
13. Kadra półkolonii zostaje poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania
w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem w czasie półkolonii.
14. Kadra półkolonii jest zobowiązana powiadomić kierownika półkolonii oraz rodzica/opiekuna
prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika
półkolonii.
15. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji
i w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki
bądź czasowej kwarantannie.
Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę
placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo.
Za tego rodzaju zdarzenia szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
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