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Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły w trakcie nauki stacjonarnej
podczas pandemii
§1
1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor
szkoły;
2. W trakcie nauki stacjonarnej podczas pandemii nauczyciele przekazują uczniom
informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np.
częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu
i kichania;
3. W szkole i na stronie internetowej szkoły opublikowano w widocznym miejscu
instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
4. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie
ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem;
5. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarnoepidemiologicznych;
6. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się
i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie,
przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19;
7. Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie szkoły od dnia
1 września 2021 w trakcie nauki stacjonarnej podczas pandemii:
1) Każda osoba wchodząca na teren szkoły powinna zdezynfekować ręce po wejściu
do szkoły, po wyjściu z toalety i przed wejściem do bufetu. Rekomenduje się,
aby jak najczęściej myć ręce wodą z mydłem;
2) Na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji
górnych dróg oddechowych – dotyczy to wszystkich wchodzących, zwłaszcza
wszystkich uczniów i pracowników szkoły;
3) Przy wejściu do szkoły prowadzi się rejestr wchodzących niebędących uczniami
ani pracownikami szkoły, w którym notuje się datę i godzinę wejścia oraz
wyjścia, imię i nazwisko, numer telefonu;
4) Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu
społecznego w przestrzeniach wspólnych i w miarę możliwości w pozostałych
pomieszczeniach;
5) Jeśli zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego jest niemożliwe,
np. w sytuacji apelu, szkolnej akademii, zawodów sportowych, obowiązuje nakaz
noszenia maseczek ochronnych;
6) W salach lekcyjnych nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek ochronnych,
za wyjątkiem osób powyżej 60. r.ż. oraz osób z tzw. grupy ryzyka, np. chorych
na cukrzycę lub z niewydolnością naczyniowo-sercową oraz posiadających
obniżoną odporność;
7) Nauczyciel może wymagać od uczniów założenia maseczek podczas lekcji;

8) W przestrzeniach wspólnych: korytarzach, bibliotece, szatni i bufecie przed
zajęciem miejsca przy stoliku uczniów i pracowników obowiązuje nakaz noszenia
maseczek;
9) W salach lekcyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela zaleca się
pozostawienie odległości co najmniej 1,5 m od ławek uczniów;
10)
Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone
co najmniej raz na godzinę;
11)
Z sal lekcyjnych usunięte zostają wszelkie sprzęty i materiały, których nie
można zdezynfekować;
12)
Podczas zmiany grupy uczniów nauczyciel poleca uczniom zdezynfekować
zajmowany stolik i krzesło.
13)
Uczniowie podczas lekcji używają jedynie własnych przyborów, podręczników
i zeszytów;
14)
Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć w pracowni informatycznej dezynfekują
ręce, natomiast do prowadzenia eksperymentów zakładają rękawiczki
jednorazowe;
15)
Jeśli w planie lekcji występuje nauczanie blokowe; w czasie trwania
np. 2 -godzinnego bloku nauczyciel decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu
przerwy; podczas przerwy sala jest wietrzona, a salę lekcyjną opuszczają jedynie
uczniowie korzystający z toalety, biblioteki oraz bufetu;
16)
Po zakończonej lekcji/bloku lekcyjnym uczniowie udają się prosto do
kolejnej sali lekcyjnej, bez zbędnych spotkań z uczniami innych klas oraz
gromadzenia się w częściach wspólnych;
17)
Zajęcia WF prowadzone są jak najczęściej na świeżym powietrzu. W sali
gimnastycznej podłoga jest myta przy użyciu wody z detergentem lub
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym
jego użyciu przez daną klasę.
18)
Uczniowie zostawiają kurtki w szafkach w szatni;
19)
W bibliotece mogą przebywać maksymalnie 2 osoby oprócz pracowników;
książki oddane podlegają 48-godzinnej kwarantannie przed kolejnym
wypożyczeniem;
20)
Wyznaczono jedną przerwę obiadową;
21)
W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji
należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu
temperaturę; sala A02 pełni rolę izolatki.
22)
W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy:
a) natychmiast odizolować go od reszty osób; sala A02 pełni rolę izolatki;
b) zmierzyć mu temperaturę;
c) poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców lub opiekunów
prawnych ucznia;
d) w przypadku ucznia niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych do jak
najszybszego odebrania go ze szkoły;
e) w przypadku ucznia pełnoletniego odesłać go do domu.
8. Szczegółowe informacje i wytyczne dostępne są na stronach Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia: www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl.
§2
Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu
W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19
wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji
między rodzicami ucznia a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka
zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji
1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą
telefoniczną, mailową lub poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym
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zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły o objęciu
kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19
lub przebywającego na kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego
we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa
aż do zakończenia sprawy.
4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu
lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie.
5. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji,
nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien
o tym fakcie niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik
elektroniczny, drogą mailową lub telefoniczną.
6. Wychowawca klasy przekazuje informację o uczniu z objawami infekcji szkolnemu
koordynatorowi bezpieczeństwa i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu
do całkowitego zdrowia.
a. Uczeń z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.
b. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę
klasy poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową lub telefonicznie.
c. O fakcie wyzdrowienia wychowawca klasy informuje szkolnego koordynatora
bezpieczeństwa.
d. Nauczyciel ma prawo zażądać założenia przez ucznia maseczki podczas
pracy w grupach.
§3
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1.
Przy wejściu głównym znajduje się numer do kontaktu z inspekcją sanitarną
w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
2.
Zwraca się uwagę na to, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice
uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki
ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących
stref przebywania. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z płynem do
dezynfekcji.

3.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Zapewnia
się regularne napełnianie dozowników z mydłem.
4.
Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym względnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatur, włączników.
5.
Monitoruje się codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym
uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są
otwarte.
6.
Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
7.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji
rąk – instrukcje dezynfekcji.
8.
Na bieżąco utrzymuje się czystość urządzeń sanitarnohigienicznych,
w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
9.
Zapewnia się pojemniki do wyrzucania zużytych masek i rękawic
jednorazowych.
10.
Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, jest on
zobowiązany do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów
i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

