Ogólne zasady dla szkół i placówek
wg wytycznych MEiN, MZ i GIS
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
stacjonarny:

– tryb pełny

Szczepienie

 rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów

Dezynfekcja

 przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem

Dystans

 minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

 częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona

w określonych grupach wiekowych.
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.

Maseczka

 w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować

dystansu.

Wietrzenie

 przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni

wolne od zajęć.
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Organizacja zajęć w ZSCKR im. Władysława Szafera w Głubczycach
(opracowano w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS)
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został
nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Te same zasady obowiązują
wszystkich pracowników szkoły.
2. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy mają możliwość skorzystania z płynu do
dezynfekcji rąk, dozowniki są napełniane regularnie.
3. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły powinni być zaopatrzeni w maseczki do zastosowania
w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły,
gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. W sekretariacie szkoły są dostępne maseczki i rękawiczki
dla pracowników. Przygotowane są również środki do dezynfekcji rąk.
4. Inne osoby z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) powinny przestrzegać
obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki
ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub używać rękawiczek jednorazowych.
5. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych
(w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), przygotowane jest odizolowane miejsce
, w którym uczeń będzie oczekiwał na swoich rodziców/opiekunów.
6. W salach lekcyjnych:
 Zachowane są odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami, co najmniej 1,5 m,
 Pozostawia się wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela lub większy odstęp,
 Przed rozpoczęciem zajęć dezynfekowana jest powierzchnia dotykowa biurka nauczyciela,
7. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe są na bieżąco czyszczone lub dezynfekowane.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami
szkolnymi
między
sobą.
Przybory
i
podręczniki
uczeń
może
zostawiać
w szkole.
9. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem wody
z detergentem lub innych środków dezynfekujących. 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.
10. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć
i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
11. Wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, będą organizowane z zachowaniem dystansu
od osób trzecich oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w przestrzeni publicznej.
12. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot przyjmujący
uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych
dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego,
dotyczących poszczególnych branż.
13. Uczniowie zostaną pouczeni o zasadach bezpiecznego korzystania z szatni.
14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum
kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
15. Zajęcia pozalekcyjne będą organizowane w małych grupach lub w oddziałach klasowych,
z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
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16. Opracowane zostały zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej.
17. We współpracy z higienistką szkolną zostaną ustalone zasady korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej oraz godziny jego pracy.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym należy umieszczono numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie
koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
2. Przy wejściu głównym/w pracowniach umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji – regularnie
napełniane. Dozowniki z mydłem są regularnie napełniane.
3. Codzienne prace porządkowe oraz wietrzenie pomieszczeń jest monitorowane, ze szczególnym
uwzględnieniem pomieszczeń sanitarnohigienicznych.
4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
5. Zapewnione są pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych.

Gastronomia
1. W stołówce szkolnej, kuchni, jadalni i innych pomieszczeniach przeznaczonych na spożycie ciepłych
posiłków, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do
funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia pracowników.
2. Osoby pracujące w kuchni i na stołówce często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem albo dezynfekują
je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
3. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe
warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min.
60°C lub są wyparzane.
5. Dodatki (np. cukier, serwetki)są wydawane tylko bezpośrednio przez obsługę. Dania i produkty są
podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz
gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
3. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby
zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić
pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub
112.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji
dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych
czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności
dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
5. Wydzielono miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów
infekcji dróg oddechowych.
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