Procedury funkcjonowania szkoły w czasie
epidemii,
obowiązujące od 1 września 2020 r.
w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych
im. Stanisława Staszica
w Czechowicach-Dziedzicach
Organizacja zajęć w szkole:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu
do dezynfekcji rąk.
3. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
4. Zapewniona jest szybka i skuteczna komunikacja z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji
na odległość (dziennik elektroniczny, telefon).
5. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Do pomiaru temperatury upoważniony
jest dyrektor szkoły, higienistka oraz osoba wskazana przez dyrektora.
6. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,
zostaje on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie ucznia
zostają niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
7. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły podczas przerw w miejscach
wspólnych są zobowiązane do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki
lub przyłbicy.
8. Wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły rekomenduje się taką
organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu
między osobami, szczególnie w miejscach wspólnych.

9. 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.
10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować, zostają usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze, urządzenia i maszyny itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy
czyścić lub dezynfekować.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostają umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości
po każdych zajęciach.
13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe.
15. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów
i słuchaczy 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.
16. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić
lub dezynfekować.
17. Przed rozpoczęciem zajęć w pracowniach
jest zobowiązany zdezynfekować ręce.

zawodowych

uczeń

18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
19. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych. Dopuszcza się spożywanie posiłków w salach lekcyjnych
i na korytarzach wyłącznie w czasie przerw z zachowaniem zasad
bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
20. Zakazuje się uczniom opuszczania terenu szkoły w trakcie trwania zajęć
lekcyjnych i podczas przerw.
21. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.
22. Na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują zasady
identyczne jak na zajęciach obowiązkowych.
23. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy określa odrębny
regulamin.
24. Szkoła współpracuje z higienistką szkolną i lekarzem stomatologiem w zakresie
ustalenia i upowszechnienia zasad korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej oraz godzin jego pracy, uwzględniając wymagania określone

w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia
i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Higiena, czyszczenie
i powierzchni

i

dezynfekcja

pomieszczeń

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala
i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły
są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych,
zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania.
3. Wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły zaleca się regularne
mycie rąk wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem,
po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem
utrzymywania
w
czystości
sal,
pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek, kluczy i powierzchni płaskich, w tym blatów
w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzega się zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
7. Zapewnia się miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych środków ochrony
osobistej.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u pracowników szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60.
roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę
do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, będą zastosowane rozwiązania
minimalizujące ryzyko zakażenia.
3. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej
pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

