Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. konkursów, testów diagnostycznych
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. ks. J. Twardowskiego w Radomiu
Zasady ogólne:
1. Na konkurs, test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez
objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu konkursu, testu diagnostycznego nie może
przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/prawny opiekun odprowadza dziecko do drzwi wejściowych szkoły.
4. Podczas konkursu, testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) uczniowie,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie konkursu, testu diagnostycznego, tj. nauczyciele, specjaliści pracujący z
uczniami, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania testu, osoby wyznaczone do
przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie konkursu, testu diagnostycznego
(np. komputery, sprzęt medyczny),
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
6. Na konkursie, teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na konkurs, test można przynieść własną butelkę z wodą.
Środki bezpieczeństwa osobistego:
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali , w której przeprowadzany jest konkurs, test diagnostyczny uczniowie
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których przeprowadzany jest konkurs, test
diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów. Podczas wpuszczania uczniów do sali nauczyciel może poprosić ucznia
o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
1,5 metrowego odstępu).
3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której przeprowadzany jest
konkurs, test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos,
kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2)

wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem konkursu, testu diagnostycznego i wychodzi z sali.
4. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu konkursu, testu diagnostycznego, podczas poruszania się
po sali, w której przeprowadzany jest konkurs, test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz,
kiedy obserwują przebieg konkursu, testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu min. 1,5 m. Przy
przekazywaniu informacji twarz pozostaje zakryta.

5. Zarówno uczniowie , jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konkursu,
testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu,
siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie konkursu, testu w danej
sali).
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
1. Na tablicach przy wejściach do sektorów E oraz wejściu głównym do szkoły znajdują się informacje:
a) dotyczące objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2
b) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
c) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
d) zawierające numery telefonów do służb medycznych
e) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).
2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja
o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
3. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest w każdej sali, w której przeprowadzany jest konkurs, test diagnostyczny wraz
z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. Należy poinformować uczniów o konieczności korzystania z niego
przed skorzystaniem z danego materiału diagnostycznego lub urządzenia.
4. Ławki w salach ustawione będą w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy
odstęp w każdym kierunku.
5. Miejsca dla nauczycieli nadzorujących przebieg konkursu, testu przygotowane są z zachowaniem co najmniej 1,5metrowego odstępu od uczniów oraz od pozostałych nauczycieli (podczas gdy uczniowie rozwiązują zadania; w trakcie
czynności organizacyjnych nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Nauczyciele
powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie
pracy uczniów w pozycji stojącej.
6. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby
uczestniczące w przeprowadzaniu konkursu, testu diagnostycznego nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
1) sytuacje, w których sale są wietrzone tak aby nie robić przeciągów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek i uchwytów.
7. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie konkursu, testu (jeżeli
pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po konkursie, teście, dbając
o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli.
8. Dla każdego ucznia szkoła zapewnia miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę,
telefon itp. Uczniowie z poszczególnych sal mają przydzielone szatnie, w których będą mogli zostawić swoje rzeczy
osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób
pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór
swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
9. Szkoła zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet.
10. W sektorze B obok pokoju nauczycieli wychowania fizycznego wyznaczone i przygotowane jest pomieszczenie
wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami Covid-19.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu przeprowadzania konkursu, testu diagnostycznego.
1. Nauczyciele zostali poinformowani o zasadach dotyczących bezpieczeństwa w czasie przeprowadzania konkursu,
testu.
2. Nauczyciele przeprowadzający konkurs, test diagnostyczny w danej sali są na bieżąco informowani, że w tej sali do
testu przystępuje uczeń chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub
łzawienie.
3. Arkusze są rozdawane uczniom przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
4. Przed wejściem do sali nauczyciele sprawdzają obecność uczniów zgodnie z listą (mogą poprosić o zdjęcie maseczki w
celu identyfikacji ucznia). Po wskazaniu stolika uczeń zajmuje miejsce i może zdjąć maseczkę.
5. Przed rozpoczęciem konkursu, testu diagnostycznego należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami,
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub
wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem
3)

niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu
i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym konkursie, teście.
6. W celu unikania tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą przed rozpoczęciem konkursu, testu oraz po
jego zakończeniu wprowadza się następujące zasady:
1) uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami o określonej godzinie:
I wejście - wejście główne (od ul. Trojańskiej)
8.45 – uczniowie z sali D 12
II wejście – od strony sektora E (od ul. Helleńskiej)
8.45 – uczniowie z sali E5
2) przydział szatni:
uczniowie z sali D12 korzystają z szatni D4
uczniowie z sali E5 korzystają z szatni E13
3) uczniowie wychodzą z sal i ze szkoły po zakończonym konkursie:
Kolejność wychodzenia z poszczególnych sektorów
Sektor E, D
I.

uczniowie z sali E5 kierują się do wyjścia na końcu korytarza w sektorze E

II.

uczniowie z sali D 12 kierują się do wyjścia głównego

3) uczniowie są wypuszczani z sali po konkursie, egzaminie z zachowaniem odpowiednich odległości
4) należy przypomnieć uczniom, aby wrażeniami po konkursie, teście dzielili się między sobą z wykorzystaniem
mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u nauczyciela lub u ucznia
1. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym Dyrektora Szkoły, który
zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
2. Dyrektor Szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego
odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe.
3. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego nauczyciel powinien udać
się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
4. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką nauczyciela/opiekuna, który zachowuje środki bezpieczeństwa (dezynfekcja
rąk, założenie maseczki fartucha i rękawiczek) zachowując dystans 2m.
5. Rodzice odbierają ucznia, który przebywała w izolacji w sektore B.
6. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania nauczyciela przejawiającego objawy choroby, Dyrektor szkoły
powinien - tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za nauczyciela , który nie może brać udziału
w przeprowadzaniu testu.
7. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania w odrębnym pomieszczeniu ucznia, nauczyciela lub innej osoby
zaangażowanej w przeprowadzanie konkursu, testu przejawiającej objawy choroby, Dyrektor może podjąć decyzję o
przerwaniu i unieważnieniu testu dla wszystkich uczniów, którzy przystępowali do danego testu w danej sali, jeżeli z
jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
8. Obszar i pomieszczenie do izolacji osób chorych, w którym przebywał uczeń/pracownik jest dezynfekowane.
9. Osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza listę osób, z którymi osoba chora miała kontakt.

Dyrektor Szkoły
Robert Bartkiewicz

