Procedura organizacji bezpiecznych warunków kształcenia i pracy
w ZSOiT im. J. Szczepanika w Tarnowie w związku z pandemią
choroby COVID 19
1. Podstawa prawna procedury:
•
•
•
•

•

•

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6
poz. 69 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872),
Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
Cel procedury: zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa w realizowaniu
zadań w sposób odpowiadający wymogom sanitarno- epidemiologicznym w związku z
pandemią choroby COVID 19
Procedura obowiązuje każdego pracownika i ucznia szkoły oraz jego rodzica/ opiekuna
prawnego od dnia 1 września 2020 roku do odwołania. Regulacje zawarte w procedurze
mogą ulec zmianie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

2. Postanowienia ogólne:
•
•

•

Dyrektor szkoły zapewnia uczniom i pracownikom środki higieniczne, dezynfekcyjne
i instrukcje dotyczące obowiązujących zasad sanitarno- higienicznych
Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za ograniczenie przebywania w budynku
osób z zewnątrz do niezbędnego minimum oraz za zakaz opuszczania terenu szkolnego
przez uczniów w czasie przerw
Dyrektor zapewnia pomieszczenie służące do izolacji osoby z objawami zakażenia
wyposażone w zestaw ochrony indywidualnej oraz bezdotykowy termometr. Obszar, w
którym poruszała się osoba mająca objawy infekcji, zostaje poddany gruntownemu
sprzątaniu i dezynfekcji oraz procedurom wynikającym z indywidualnych zaleceń
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

•
•

•
•
•
•

Klasopracownie dezynfekowane są przed zajęciami, w trakcie zajęć zgodnie
z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, oraz po zajęciach.
Dyrektor wyznacza osoby odpowiedzialne za nadzorowanie prac porządkowych,
sanitarno- higienicznych pracowników obsługi ( dezynfekcja powierzchni, urządzeń
sanitarno- higienicznych , klamek, poręczy itp.)
Wychowawcy klas zapewniają szybkie sposoby komunikacji z opiekunami prawnymi
uczniów
W realizacji wytycznych dyrektor współpracuje z organem nadzorującym szkołę oraz
ze stacją sanitarno- epidemiologiczną
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
Po przyjściu do szkoły uczniowie/ nauczyciele/ pracownicy/osoby z zewnątrz
dezynfekują ręce. Z dniem 12 października 2020 roku wprowadzony zostaje
OBOWIĄZEK noszenia maseczek na terenie szkoły w przestrzeniach użyteczności
wspólnej takiej jak korytarze, toalety czy szatnie. W salach lekcyjnych, podczas zajęć
nie ma obowiązku noszenia maseczek.

3. Wytyczne dla uczniów
•

•
•

•
•

•
•
•

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
Jeżeli objawy chorobowe wystąpią w drodze do szkoły, uczeń kontaktuje się
telefonicznie z rodzicem i powraca do domu
Jeżeli objawy infekcji wystąpią w czasie nauki w szkole, uczeń zgłasza ten fakt
nauczycielowi, bądź innemu pracownikowi, który odizolowuje ucznia w oddzielnym
pomieszczeniu. Uczeń oczekuje tam na rodzica
Każdy uczeń po wejściu do szkoły ma obowiązek dezynfekowania rąk
Uczniów 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
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie powinien się wymieniać
z innymi
Uczniowie przemieszczają się podczas przerw tylko w sytuacjach niezbędnych
Aktualne zasady higieniczno- sanitarne obowiązują ucznia także po opuszczeniu przez
niego szkoły. Każdy niepokojący objaw sugerujący infekcję uczeń zgłasza swoim
rodzicom/ prawnym opiekunom

4. Wytyczne dla rodziców/ prawnych opiekunów ucznia
•

Rodzic nie zezwala na pójście do szkoły dziecku, które ma objawy chorobowe
sugerujące infekcję dróg oddechowych oraz jeśli przebywa z domownikami na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych

•

•
•
•
•
•
•

Rodzic poucza swoje dziecko o procedurze funkcjonowania szkoły w czasie pandemii
oraz o konieczności przestrzegania zasadach bezpieczeństwa przed lekcjami i po ich
zakończeniu
Rodzic obserwuje stan zdrowia swojego dziecka. Zaleca się codzienne, poranne
mierzenie temperatury ciała
Zobowiązuje się rodziców do odbierania telefonu z numeru szkoły (14 6218316) i od
wychowawcy lub o pilne oddzwonienie
Jeżeli opiekun widzi potrzebę stosowania przez dziecko w szkole środków ochrony
indywidualnej (maseczka, przyłbice, rękawiczki) zaopatruje w nie dziecko osobiście
W przypadku wystąpienia u ucznia w szkole objawów infekcji dróg oddechowych
rodzic, po otrzymaniu informacji odbiera dziecko możliwie najszybciej
Jeżeli objawy chorobowe wystąpią u dziecka po zakończeniu przez niego lekcji, rodzic
zgłasza ten fakt wychowawcy klasy w tym samym dniu
Wszyscy rodzice zobowiązani są do zapoznawania się z bieżącymi informacjami
dotyczącymi organizowania kształcenia w ZSOIT, które będą umieszczane na stronie
internetowej szkoły

5. Wytyczne dla pracowników szkoły
•

•
•

•
•

•

•
•

•

Do pracy w szkole może uczęszczać tylko pracownik zdrowy, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
Po wejściu do budynku, pracownik dezynfekuje ręce
Wszystkich pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz
zachowanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe
Każdy pracownik stosuje się do wytycznych GIS wynikających ze specyfiki swojego
stanowiska pracy
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w czasie wykonywania pracy
w szkole, pracownik odizolowuje się w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.
Informuje o tym fakcie dyrekcję szkoły i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem POZ
Na lekcjach wychowania fizycznego, nauczyciel ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe
i jest odpowiedzialny za dezynfekcję sprzętu sportowego
Każdy nauczyciel, wraz z grupą uczniów z którą prowadzi zajęcia, jest
odpowiedzialny za dezynfekcję powierzchni blatów i stolików. Po zakończonych
zajęciach dokonuje wietrzenia sali.
W przypadku zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u pracodawców podmiot
przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów
odrębnych dotyczących ograniczeń, i nakazów w związku z epidemią, właściwych dla

•

zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa
branżowego
Nauczyciel biblioteki uwzględnia okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów wypożyczanych ze zbioru biblioteki

