Procedury mające na celu zapobieganie chorobie COVID-19
stosowane na zajęciach praktycznych
na warsztatach szkolnych
w branżowej szkole I stopnia i technikum


Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie
uczestniczy w zajęciach praktycznych.



Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie.



Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali do zajęć praktycznych nie może być
mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).Do przestrzeni tej nie wlicza się
ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych,
higieniczno-sanitarnych.



Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie
wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować 2 razy
dziennie: podczas przerwy śniadaniowej i po zakończeniu zajęć praktycznych.



Sprzęt, materiały i narzędziawykorzystywane podczas zajęć powinny być regularnie
czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane, a jeżeli nie ma takiej możliwości,
zabezpieczone przed używaniem.



Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki,mogą one znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą.



Uczeń nie zabiera ze sobą na warsztaty szkolne niepotrzebnych przedmiotów.



W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.



Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte
lub zdezynfekowane.



Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.



Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb,
jednak nie rzadziej niż co 45 min.



Uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu
zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.



Należy ograniczyć aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego
pomiędzy uczniami.



Każdy nauczyciel podczas zajęć praktycznych zapewnia taką organizację pracy
i koordynację, które utrudnią stykanie się ze sobą poszczególnych grup.



Wyjścia poza teren warsztatów szkolnych będą organizowane wyłącznie z zachowaniem
dystansu społecznego albo z zachowaniem zasady obowiązkowego zakrywania ust i nosa.
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W szatni należy wykorzystywać co drugi boks.



Należy unikać organizowania większych skupisk ucznióww jednym pomieszczeniu,
w tym ustalić z nimi bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed
rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.



Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą wkażdej przestrzeni
warsztatów szkolnych wynoszący min. 1,5 m.



Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty uczniami oraz
nauczycielami przebywającymi na terenie warsztatów szkolnych.



Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz (rodzice, prawni opiekunowie)
na warsztatach szkolnych do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąki
w wyznaczonych obszarach).



Należy uzyskać zgodę uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę
ichrodziców, na pomiar temperatury ciała uczniawprzypadku wystąpienia niepokojących
objawów chorobowych.



Jeżeli uczeń przejawia objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem SARSCoV-2, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu (sala lekcyjna na I piętrze),
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły i właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji ipoleceń. W przypadku ucznia
niepełnoletniego należy powiadomić jego rodziców.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni


Przy wejściu głównym na warsztaty szkolne należy umieścić numery telefonów do:
właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych oraz organów, zktórymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.



Przy wejściudo budynku warsztatów szkolnych należy umieścić i umożliwić skorzystanie
z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użyciaoraz
obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące na warsztaty szkolne.



Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące nawarsztaty szkolne dezynfekowały
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.



Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.



Nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne monitorują codzienne prace porządkowe,
zeszczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć i pomieszczeń
warsztatowych, sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
iwpomieszczeniach, klawiatur, włączników, narzędzi.
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Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.



Wszyscy nauczyciele oraz uczniowie w razie konieczności powinni być zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe rękawiczki, osłonana
usta inos.



W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.



Należy na bieżąco dezynfekować toalety.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u nauczycieli prowadzących zajęcia na warsztatach szkolnych


Do pracy na warsztatach szkolnych mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.



W miarę możliwości nie będą angażowani w zajęcia pracownicy powyżej 60. roku życia
lub osoby z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają się do tzw.
grupy podwyższonego ryzyka.



Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (sala na I piętrze - wyposażone w środki
ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych wskazujących na możliwość zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2.



Nauczyciele uczący zajęć praktycznych:
1. są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefoniczniez dyrektorem
szkoły, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że
mogą być zakażeni koronawirusem.
2. Nauczyciele będą na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra
Zdrowia
dostępnych
na
stronach
https://gis.gov.pl/
lub
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty
od pracy. Kolejne grupy uczniów zostaną odwołane, powiadomiony dyrektor szkoły
oraz miejscowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, a wszyscy nauczyciele
i uczniowie ściśle stosować się będą do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3,
zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami
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oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty,
narzędzia) oraz wszyscy przebywający w budynku warsztatów szkolnych zastosują się
do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
5. Biorąc pod uwagę zaistniały przypadek wszyscy zastosują się do zaleceń
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
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