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1.

Zasady organizacji pracy w szkole
a. Do szkoły może uczęszczać słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
b. Każdy słuchacz, który wchodzi na teren szkoły musi dokładnie, zgodnie z
instrukcją zdezynfekować ręce. Mycie rąk obowiązkowe jest zawsze przed
zajęciami i po zajęciach, przed posiłkami, po wyjściu do toalety, po kontakcie
z nieznajomymi osobami, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np.
klamkami, wyłącznikami światła.
c. Słuchacz ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce, powinien też unikać dotykania
oczu, nosa i ust rękoma.
d. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek dezynfekowania
rąk i wpisania się do księgi ewidencyjnej.
e. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły osoba bez
maseczki nie może wejść na teren szkoły.
f. Osoba z zewnątrz, z maseczką ochronną, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych, przebywa w wyznaczonym obszarze
i zobowiązana jest do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, wchodzi na teren szkoły, jeżeli
uzyskała zgodę dyrektora na wejście.
g. Osoba z maseczką ochronną nie wchodzi do szkoły, jeżeli nie uzyskała zgody
na wejście –umawia się z dyrektorem na spotkanie telefonicznie lub mailowo.
h. Przypadek nienoszenia maski ochronnej w miejscu publicznym jest
wykroczeniem i dyrektor szkoły może go zgłosić do organów ścigania.
i. Słuchacze, nauczyciele i pracownicy szkoły są wyposażeni w maseczkę
ochronną. Zakładają ją przed wejściem do szkoły. Tylko podczas lekcji w
szkole słuchacze i nauczyciele nie korzystają z maseczek.
j. Nauczyciel musi założyć maseczkę, jeśli podejdzie do słuchacza podczas
zajęć.
k. Słuchacze zajmują stałe miejsca w klasie –przydzielone przez wychowawcę.
l. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi
osobami w trakcie zajęć, np. nie podajemy sobie ręki, zachowujemy dystans
nawet przy najbliższych kolegach.
m. Nie wolno oddalać się od sali, w której odbywają się zajęcia -trzymamy się
ustalonych szlaków komunikacyjnych –nie kontaktujemy się ze słuchaczami z
innych grup.
n. W łazience nie może przebywać jednocześnie więcej niż 4 słuchaczy.
o. Słuchacze posiadają własne przybory i podręczniki. Słuchacze nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 17.Sale i części wspólne
(korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
p. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów, zachowywać
dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach
wspólnych oraz na całym terenie szkoły.
q. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty ze
słuchaczami oraz nauczycielami.

2.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
a. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i
służb medycznych.
b. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły, dezynfekują dłonie lub
zakładają rękawiczki ochronne, zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają
obowiązujących stref przebywania.
c. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
słuchacze, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie
ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
d. Prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w
czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno higienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatur, włączników są poddawane codziennemu monitoringowi.
e. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
f. Urządzenia sanitarno-higieniczne są czyszczone regularnie i dezynfekowane
lub myte z użyciem detergentu.

3.

Postępowanie ze słuchaczem, u którego występują objawy, które
mogą sugerować zakażenie COVID 19
a. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje
izolatorium.
b. Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i
dezynfekowane.
c. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u słuchacza niepokojące objawy, które mogą
sugerować zakażenie COVID 19,(np., kaszel, katar podwyższona temperatura,
duszność, biegunka) izoluje go w izolatorium.
d. Słuchacz pozostaje pod opieką pracownika szkoły zabezpieczonego w środki
ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim
rękawem).Osoby kontaktujące się z osobą w izolacji muszą używać środków
ochronnych, kontakty należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
e. Szkoła kontaktuje się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną w celu podjęcia
działań prewencyjnych.
f. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i stacją sanitarno –
epidemiologiczną podejmuje dalsze zadania mające na celu bezpieczne
funkcjonowanie szkoły.
g. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w miejscach,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

4.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły
a. 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.
b. Osoba, u której zostaną zaobserwowane objawy chorobowe, zostanie od razu
skierowana do izolatorium.
c. Jeśli pracownik szkoły zauważy u siebie niepokojące objawy choroby
zakaźnej, powinien 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 może być zakażony koronawirusem.
d. 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.
e. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu.
Powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) będą zdezynfekowane.
f. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w miejscach,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

