Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie

Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2020/2021
z dnia 1.09.2020 r.

Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania
COVID-19 wśród uczniów i pracowników szkoły
obowiązujące w CKZiU w Będzinie
Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
Ministra Edukacji Narodowej. Jej celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły, w trakcie
prowadzonych w nich zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1. Wytyczne dla osób, które mogą być obecna na terenie szkoły.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych,
sugerujących chorobę zakaźną.
Pracę w placówce wykonują tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych,
sugerujących chorobę zakaźną.
Uczeń/pracownik nie może wejść na teren szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych.
W placówce obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, a jeśli zajdzie taka konieczność
należy zachować wszelkie środki ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe i dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
W szkole prowadzony jest rejestr wejść/wyjść osób trzecich z uwzględnieniem imienia
i nazwiska oraz godziny wejścia/wyjścia.

2. Środki ochrony osobistej.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów – nie może ich
pożyczać od innych uczniów.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Uczniowie są zobowiązani do unikania większych skupisk rówieśników, zachowania
dystansu przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz
na terenie szkoły.
W placówce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów,
jak i personel. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, zwłaszcza
tam, gdzie warunki, np. bardzo wąskie korytarze, wąskie klatki schodowe, małe szatnie wf,
wymagają dodatkowych środków ostrożności.

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku szkoły
oraz sal lekcyjnych/pracowni specjalistycznych.
3.1.

Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja:
1) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
zakażeniu,
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2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarnoepidemiologicznej,
3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych,
5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

3.13.

3.14.
3.15.
3.16.

3.17.
3.18.

Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min.
60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby
wchodzące na teren szkoły.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają uczniom o konieczności zachowania
higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety,
przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Należy również zwracać
uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Do minimum ograniczono przemieszczanie się uczniów po terenie szkolnym. Każda klasa
ma przydzieloną salę, w której odbywa się większość lekcji.
Przejście klasy/grupy do innej sali lekcyjnej warunkuje tylko konieczność skorzystania ze
specjalistycznego sprzętu.
Sale lekcyjne (korytarze) wietrzy się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach
używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
Dezynfekuje się też pomieszczenia szatni przy salach gimnastycznych.
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
Zaleca się organizowanie zajęć z wychowania fizycznego na boiskach szkolnych (przy
odpowiednich warunkach pogodowych).
Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne sportowe i rozwijające zainteresowania uczniów,
dostosowując ich program do sytuacji wynikającej ze stanu pandemii.
Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej
dezynfekcji rąk.
Codzienne prace porządkowe uwzględniają utrzymywane w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni
płaskich.
Ławki oraz krzesła w salach lekcyjnych dezynfekuje się po zakończonych lekcjach.
Dezynfekuje się również sprzęt (komputery, klawiatury, myszki), z którego korzystają
uczniowie,
Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa odrębny dokument.
Zasady prowadzenia zajęć praktycznych określa odrębny dokument.
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3.19. W szkole funkcjonuje sklepik, z którego uczniowie mogą korzystać w czasie przerw
międzylekcyjnych z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Po każdej przerwie
dezynfekuje się stoliki w szkolnym Akwarium.
3.20. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez
dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z higienistką szkolną.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub nauczyciela.
4.1.

Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami/
opiekunami uczniów.
4.2. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje
o tym Dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia w odrębnym pomieszczeniu
z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
4.3. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez Dyrektora szkoły.
4.4. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:
a. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – Dyrektor
powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia w celu ustalenia sposobu
odebrania ucznia ze szkoły i przypomina o obowiązku skorzystania z teleporady
medycznej,
b. jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C –
37,9°C – Dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekun ucznia i ustala
ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły.
4.5. Rodzic po odebraniu ze szkoły ucznia z objawami chorobowymi, ma obowiązek
poinformowania Dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
4.6. Dyrektor szkoły informuje Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Będzinie
o podejrzeniu zakażenia ucznia.
4.7. Rodzice uczniów z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie
informowani są o zaistniałej sytuacji.
4.8. Przestrzeń, w której przebywał uczeń bezzwłocznie poddaje się dezynfekcji.
4.9. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ
prowadzący o zaistniałej sytuacji.
4.10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4.11. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
nauczycieli i innych pracowników szkoły określa odrębny dokument: Procedury ochrony
pracownika i pracodawcy w obliczu ryzyka zakażeniem koronawirusem.
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