Procedury dotyczące organizacji zajęć w szkole

Priorytetem jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:






częste mycie rąk,
ochrona podczas kichania i kaszlu,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub
placówki,
regularne czyszczenie pomieszczeń.

- Uczniowie i nauczyciele w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale obowiązkowo
podczas przerw. Zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.
- Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych,
należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania.
- 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.
- Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
- Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Szkoła umożliwia skorzystanie z płynu do
dezynfekcji rąk.
- W miarę możliwości zaleca się ograniczenie przebywania 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.
- Szkoła zapewnia szybką i skuteczną komunikację z opiekunami ucznia.
- Jeżeli w szkole zaobserwuje się u ucznia objawy mogące wskazywać infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w
odrębnym pomieszczeniu w sali 62 lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
- Zostanie zachowany dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły,
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczone zostanie gromadzenie się uczniów na
terenie szkoły.

- Wzmocniona zostanie obsada nauczycieli dyżurujących na parterze przy wejściach uczniów
do szkoły.
- W miarę możliwości wprowadzane będą zmiany pomieszczeń, w których odbywają się
zajęcia.
-W szkole 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.
- Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, zostaną usunięte. Zaleca się, aby tablicę wycierała jedna ustalona osoba np.
dyżurujący uczeń lub nauczyciel.
- Dyżurni uczniowie lub nauczyciele uczący sukcesywnie będą dezynfekować powierzchnie
płaskie (ławki, biurko, krzesła) w salach lekcyjnych.
- Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać
się przyborami szkolnymi między sobą.
- Wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
- Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
- Sugeruje się, aby w miarę możliwości w uzgodnieniu z dyrekcją prowadzić zajęcia na
świeżym powietrzu.
- Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek
dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne oraz zakrywać usta i nos i nie
przekraczać obowiązujących stref przebywania.
- Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety.
- Dopuszcza się spożywanie posiłków przez młodzież w salach lekcyjnych podczas przerw z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
- W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego: rekomenduje się ustalenie
listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS.

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W TOMASZOWIE LUB.



507897610 - TELEFON ALARMOWY DO BEZPOŚREDNIEGO O KONTAKTU
CZYNNY CAŁĄ DOBĘ
84 664 44 78, 84 664 44 79 - TELEFONY DO STACJI SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ (SZPITAL)
W TOMASZOWIE LUB.
- 84 664 44 11, 84 664 44 10 - TELEFONY DO SZPITALA
- 84 665 81 42 - ODZIAŁ ZAKAŹNY

