
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA ZIELONEJ SZKOLE

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

w roku szkolnym 2020/2021

Procedury  stworzone zostały  w oparciu  o  wytyczne  GIS,  MZ i  MEiN dla  organizatorów

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.

Celem wdrażanych procedur jest:

- wprowadzenie  dodatkowych  zabezpieczeń  zmniejszających  ryzyko  zakażenia

uczestników podczas pobytu na zielonej szkole;

- ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca pobytu w ramach zabezpieczenia

przed możliwym zakażeniem.

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na zielonej szkole.

1. Rodzice uczestników zielonej szkoły na piśmie:

- poświadczają, że uczniowie są zdrowi w dniu wyjazdu oraz nie zamieszkiwali z osobą

przebywającą  w  izolacji  w  warunkach  domowych  i  nie  mieli  kontaktu  z  osobą

podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed wyjazdem na zieloną szkołę,

- udostępniają  wychowawcy  klasy  numer  telefonu  lub  inny  kontakt  zapewniający

szybką komunikację,  

- zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z zielonej szkoły

w przypadku  wystąpienia  u  niego  niepokojących  objawów choroby  (podwyższona

temperatura,  kaszel,  katar,  duszności,  biegunka,  wymioty  lub  wysypka),

wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem,

- jeżeli  dziecko  choruje  na  chorobę  przewlekłą,  zwiększającą  ryzyko  ciężkiego

przebiegu COVID-19, rodzic ma obowiązek poinformować wychowawcę o tym fakcie

na etapie zgłaszania udziału w zielonej szkole w karcie informacyjnej ucznia.

2. Rodzice  obowiązkowo zaopatrują  dziecko  w odpowiednią  liczbę  maseczek  do  użycia

podczas  pobytu  na  zielonej  szkole  oraz  ewentualnie  małe,  bezpieczne  opakowania

indywidualnych środków do dezynfekcji rąk.

3. Bezpieczeństwo w czasie podróży autokarem:

- Zbiórka  przed  wyjazdem  jest  zorganizowana  w  miejscu  i  czasie,  które  pozwolą

zapewnić zachowanie dystansu i niemieszanie się różnych grup wychowawczych.

- Dziecko odprowadza tylko jeden rodzic.

- Rodzice odprowadzający dzieci nie wchodzą do autokaru oraz zachowują odpowiedni

dystans.
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- Przed wejściem do autokaru, uczniowie dezynfekują ręce.

- W autokarze uczniowie i opiekunowie mają założone maseczki. Mogą one być zdjęte,

gdy znajduje się w nim tylko jedna grupa wychowawcza lub w innej sytuacji za zgodą

opiekuna grupy.

- W czasie podróży autokarem, o ile jest to możliwe, postój odbywa się w miejscach

gwarantujących  ograniczony  do  minimum  kontakt  z  osobami  postronnymi  oraz

wyłącznie w celu zjedzenia posiłku i skorzystania z toalety. Nie są dozwolone zakupy.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie ośrodka.

1. W jednym pokoju przebywają uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej.

2. W  pokojach  uczniowie  zachowują  odpowiednie  środki  bezpieczeństwa:  myją  ręce,

wietrzą pomieszczenie, nie pożyczają sobie przyborów higienicznych itp.

3. Wszystkie  zajęcia  odbywają  się  w  stałych  grupach  wychowawczych,  które  w  miarę

możliwości nie są mieszane między sobą.

4. Opiekun zajęć decyduje o stosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa (maseczki,

dezynfekcja, dystans, wietrzenie itp.).

5. Uczniowie mają zapewnioną wodę pitną w butelkach do indywidualnego użytku, którą

mogą przelewać do własnych bidonów.

6. Uczniowie  nie  mogą  wzajemnie  częstować  się  jedzeniem.  Zabronione  jest  posiadanie

drobnych produktów,  które  je  się  bezpośrednio  rękoma (np.  chipsy,  ciastka,  orzeszki,

cukierki itp.).

7. Na  terenie  ośrodka  zapewnione  są  środki  higieniczne  (np.  płyny  do  dezynfekcji  rąk,

mydło itp.). 

8. Jeśli wychowawca nie ustali inaczej, uczestnicy zielonej szkoły noszą maseczki:

- w autokarze,

- w częściach wspólnych (np. stołówka, korytarze, wspólne toalety),

- jeśli  uczeń ma kontakt z uczniami lub opiekunami innej grupy wychowawczej  lub

pracownikami ośrodka, 

- zawsze na polecenie nauczyciela. 

9. Za zaopatrzenie ucznia w wystarczającą na pobyt liczbę maseczek odpowiadają rodzice.

10. Na terenie ośrodka znajduje się odpowiednie miejsce, w którym można zapewnić izolację

osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym choroby zakaźnej.

11. Podczas  pobytu  uczniów  na  zielonej  szkole  zapewniona  jest  możliwość  interwencji

pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza.

12. Organizacja stołówki i wydawania posiłków umożliwia zachowanie dystansu pomiędzy
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uczestnikami zielonej szkoły. Jeżeli jest to możliwe, przy stole siedzą uczniowie z jednej

grupy wychowawczej.

13. W  czasie  przebywania  w  stołówce  uczniowie  bezwzględnie  wykonują  polecenia

opiekunów lub obsługi stołówki.

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika lub

wychowawcy zielonej szkoły.

1. W  przypadku  wystąpienia  u  ucznia  niepokojących  objawów  sugerujących  zakażenie

koronawirusem, kierownik zielonej szkoły lub wskazana przez niego osoba niezwłocznie:

- izoluje ucznia podejrzanego o zakażenie w oddzielnym pomieszczeniu,

- stosuje środki ochrony osobistej,

- kontaktuje  się  telefonicznie  z  rodzicami  ucznia  i  lekarzem  podstawowej  opieki

zdrowotnej,

- w razie  pogarszania  się  stanu zdrowia  dzwoni  pod nr  999 lub  112 i  informuje  o

możliwości zakażenia koronawirusem.

2. W przypadku wystąpienia u dorosłego uczestnika zielonej szkoły niepokojących objawów

sugerujących zakażenie koronawirusem, osoba ta niezwłocznie:

- izoluje się w oddzielnym pomieszczeniu,

- informuje kierownika zielonej szkoły lub wskazaną przez niego osobę o objawach,

- kontaktuje  się  telefonicznie  z  lekarzem  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  celem

uzyskania porady medycznej (diagnozy),

- w  razie  potrzeby  kontaktuje  się  również  ze  stacją  sanitarno-epidemiologiczną  lub

oddziałem zakaźnym.

3. W  przypadku  wystąpienia  niepokojących  objawów  sugerujących  zakażenie

koronawirusem u nauczyciela przebywającego na zielonej szkole, zostaje on niezwłocznie

odsunięty  od pracy,  powiadomiony  zostaje  Dyrektor  szkoły,  a  pozostali  nauczyciele  i

uczniowie stosują się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego  w  zakresie  dodatkowych  działań  i  procedur  związanych  z  zaistniałym

przypadkiem.
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