Procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące
w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
w związku z pandemią COVID-19

§1
Zasady ogólne organizacji pracy

1. Na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz zostaje ograniczone do
niezbędnego minimum – preferowany jest kontakt telefoniczny lub
elektroniczny.
2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby które są chore, przebywające na
kwarantannie bądź w izolacji oraz osoby mające objawy chorobowe
sugerujące infekcję dróg oddechowych.
3. Osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły powinny:
- mieć założoną maseczkę,
- podać imię i nazwisko dyżurnemu,
- zdezynfekować ręce.
4. Uczniowie i pracownicy na terenie szkoły do mycia rąk używają mydła w
płynie i bieżącej wody. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste
mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kichania oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
5. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się: stacjonarne przy
drzwiach głównych i w bibliotece, ręczne bezkontaktowe w sekretariacie i w
gabinecie pielęgniarki. Uczniowie i pracownicy mogą samodzielnie
dokonywać pomiaru temperatury.
6. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucić do kosza z
workiem foliowym.
7. Jeżeli zużyte środki pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia
koronawirusem, należy je spakować do oddzielnego worka i przekazać do
utylizacji.
§2
Organizacja zajęć w szkole – rodzice i uczniowie

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie przebywa na kwarantannie lub w
izolacji domowej.
2. W trakcie przebywania na korytarzach szkolnych, ciągach komunikacyjnych,
miejscach dużych skupisk młodzieży obowiązuje noszenie maseczek.
3. W trakcie zajęć lekcyjnych uczniowie mogą zdejmować maseczki.
4. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.

5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć ucznia w maseczki do zastosowania w
przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
6. Rodzice/opiekunowie w kontaktach z pracownikami szkoły i nauczycielami
zachowują następujące zasady:
- dystans min. 1,5 m
- założona maseczka
7. Z uwagi na konieczność zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji
rodzice/opiekunowie lub uczniowie zobowiązani zostają do informowania o
wszelkich zmianach teleadresowych.
8. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na
infekcję dróg oddechowych (np. gorączka, kaszel) należy ucznia umieścić w
izolatorium i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły.
9. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć
lekcyjnych mogą znajdować się na ławce szkolnej lub w plecaku. Uczniowie
nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10.
Sale lekcyjne powinny być wietrzone po każdej lekcji a korytarze gdy
nie ma na nich uczniów. Zaleca się uchylanie a nie otwieranie okien.
11.
W miarę możliwości zaleca się jak najczęstsze korzystanie przez
uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu.
12.
W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u
pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych
zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych
dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów
szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
§3
Organizacja zajęć w szkole – nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi

1. Do szkoły może przyjść pracownik bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej.
2. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę
zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, młodzież i innych
pracowników przed zakażeniem.
3. Pracownicy zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki,
rękawiczki) oraz środki myjące i dezynfekujące.
4. Maseczki powinny być używane w kontaktach z rodzicami i osobami z
zewnątrz.
5. W czasie wykonywania czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu
z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć.
6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora
szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo młodzieży
oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

7. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
8. Nauczyciel w trakcie pełnienia dyżuru na korytarzu powinien mieć założoną
maseczkę.
9. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
10.
Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy
czyścić lub dezynfekować.
11.
Nauczyciele przy każdej okazji powinni przypominać uczniom o
konieczności regularnego mycia rąk zwłaszcza przed jedzeniem, po
skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
12.
W przypadku organizacji zajęć pozalekcyjnych nauczyciel zobowiązany
jest do:
- organizacji zajęć po zakończeniu zajęć obowiązkowych,
- zorganizowania grupy nie większej niż 10 osób,
- zachowania ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
13.
Osoby sprzątające określone pomieszczenia wypełniają kartę
wykonywania prac dezynfekcyjnych.
14.
Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń
producenta. Ważne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów.
15.
Zaleca się pracownikom obsługi:
- dezynfekcję powierzchni dotykowych w salach lekcyjnych i na korytarzach:
poręcze, klamki, wyłączniki co najmniej raz dziennie,
- dezynfekcję sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł w
salach lekcyjnych, przynajmniej raz dziennie,
- dezynfekcję toalet – przynajmniej raz dziennie.
16.
Do obowiązków pracowników obsługi należy także:
- sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach
stacjonarnych oraz użytkowanych w salach lekcyjnych i innych
pomieszczeniach oraz bieżące ich uzupełnianie,
- napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników mydła w toaletach, a
także ich mycie i dezynfekowanie,
- wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i
dezynfekcja.
§4
Zasady korzystania z biblioteki

1. Harmonogram pracy biblioteki jest dostosowany do potrzeb i możliwości
biblioteki.
2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla nauczyciela-bibliotekarza
zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między nauczycielem a
użytkownikami.

3. Nauczyciel-bibliotekarz określa liczbę osób mogących jednocześnie
wypożyczać/oddawać książki.
4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję,
klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów
wyposażenia często używanych.
5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i
blat na którym leżały książki.
6. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do pudełka
odizolowanego od innych egzemplarzy.
§5
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1. Jeżeli rodzice/opiekunowie ucznia zauważą niepokojące objawy u swojego
dziecka nie powinni wysyłać go do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby powinni niezwłocznie poinformować stację sanitarnoepidemiologiczną.
3. Pracownik, który zauważył u ucznia oznaki choroby niezwłocznie
powiadamia o tym pielęgniarkę szkolną lub dyrektora szkoły, którzy
podejmują decyzję o umieszczeniu ucznia w izolatorium.
4. W szkole przygotowane jest izolatorium służące do odizolowania ucznia, u
którego zaobserwowano oznaki chorobowe.
5. Izolatorium wyposażone jest w środki ochrony osobistej oraz środki do
dezynfekcji.
6. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką pielęgniarki, nauczyciel lub
pracownika szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa (minimum 2 m
odległości), w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów, którzy powinni jak
najszybciej odebrać ucznia ze szkoły.
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub wyznaczona osoba powiadamia rodziców i
SANEPID w Puławach.
8. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać dezynfekcji
wykorzystując do tego w razie potrzeby urządzenie ozonujące.
9. W dalszej kolejności dyrektor szkoły podejmuje działania uzgodnione z stacją
sanitarno-epidemiologiczną.
§6
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących
objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik powinien
pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze
czynności dla pracownika. O swojej ewentualnej nieobecności powinien
powiadomić dyrektora szkoły.

3. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999
lub 112.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego w szkole niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie
natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu
i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej.
5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARSCoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje
się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel. 509 282 119)
6. Obszar w którym poruszał się pracownik należy poddać dezynfekcji, w razie
potrzeby wykorzystując do tego urządzenie ozonujące.
7. W przypadkach szczególnych należy stosować się do zaleceń służb
sanitarnych i na ich podstawie wdrażać ewentualne dodatkowe procedury.
8. Zalecane jest ustalenie listy osób przybywających w tym samym czasie w
części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
§7
Postanowienia końcowe
1. Procedury wprowadzone zostają w życie zarządzeniem dyrektora szkoły.
2. W razie potrzeby procedury mogą być modyfikowane.
3. Procedury zostaną umieszczone na stronie szkoły.

