Procedura funkcjonowania
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1
w Bełchatowie w czasie epidemii

Bełchatów 2020

Podstawy prawne organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. w reżimie
sanitarnym.
1) 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.);
2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59
ze zm.);
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -art. 68 ust.
1 pkt 6 i ust. 5;
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
5) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze
zm.);
6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215);
7) Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od 1 września 2020
r;
8) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207
9) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389)
10) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385)

Organizacja zajęć w szkole:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach
domowych lub w izolacji.
2. Uczeń pełnoletni lub rodzic ucznia niepełnoletniego ma obowiązek przekazać informację
do szkoły o przebywaniu ucznia lub jego domowników na kwarantannie lub w innej izolacji.
3. Każdy uczeń wchodząc na teren szkoły musi być wyposażony w maseczkę lub przyłbicę,
może posiadać rękawiczki jednorazowe i własny płyn dezynfekujący.
4. Na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa:
1) przed wejściem do budynku szkoły oraz do sali lekcyjnej uczeń zobowiązany jest
zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściach do szkoły oraz
w salach lekcyjnych);
2) nosić maseczkę lub przyłbicę w przestrzeniach wspólnych, np.: sekretariat, korytarze,
klatki schodowe, szatnie, toalety, biblioteka, gabinet profilaktyki zdrowotnej itd.;
3) zachować dystans społeczny;
4) wchodząc do sali lekcyjnej należy zdezynfekować ręce, po zajęciu miejsca można zdjąć
maseczkę;
5) po skończonej lekcji uczeń obowiązkowo zakłada maseczkę i opuszcza salę lekcyjną.
5. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych strefach przebywania (korytarz,
recepcja szkoły, sekretariat).
6. Rekomendowany jest kontakt z osobami z zewnątrz z wykorzystaniem technik komunikacji
na odległość.
7. Przebywających na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
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 powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Uczeń nie powinien przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu
na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
13. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:

1) w bibliotece szkolnej mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne, podczas, których należy
uwzględnić zasady bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, wietrzenie pomieszczenia,
zachowanie dystansu społecznego);
2) książki i inne materiały przechowywane w bibliotece szkolnej podlegają dwudniowej
kwarantannie.
14. Zajęcia pozalekcyjne w szkole będą organizowane z uwzględnieniem odpowiednio zasad
dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych.
15. Wyjazdy i wycieczki szkolne odbywają się z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa
podczas przebywania w miejscach publicznych oraz środkach transportu publicznego
w danym obszarze.
16. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami
oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.
17. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej odbywa się zgodnie z harmonogramem
pracy, uwzględniając zasady bezpieczeństwa.
18. Zasady spożywania posiłków:
1) w szkole znajduje się sklepik szkolny, który funkcjonuje zgodnie z zasadami
obowiązującymi w czasie epidemii. Sklepik szkolny zapewnia miejsce do
spożywania ciepłych posiłków przy stolikach, zgodnie z zasadami sanitarno –
higienicznymi;
2) zaleca się spożywanie własnego jedzenia i picia.
19. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Codziennie wykonywane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
3. Zużyte maski lub rękawice jednorazowe należy wyrzucać do oznaczonych pojemników.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia lub zakażenia u ucznia
Jeżeli u ucznia wystąpią objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym
w szczególności gorączkę, kaszel, należy:
1) poinformować osobiście lub telefonicznie pielęgniarkę szkolną;
2) pielęgniarka wraz z uczniem udaje się do sali 102 (izolatorium);
3) pielęgniarka ocenia stan zdrowia ucznia. W przypadku stwierdzenia stanu
chorobowego pielęgniarka powiadamia rodzica o konieczności odebrania ucznia

ze szkoły (najlepiej własnym środkiem transportu) lub w przypadku braku kontaktu
– powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną.
4) w przypadku braku możliwości kontaktu z pielęgniarką zalecany jest kontakt
z sekretariatem szkoły.
5) do momentu odbioru ucznia przez rodziców pozostaje on pod opieką pielęgniarki
lub wskazanej przez dyrektora osoby.
6) rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid-19.

Postępowanie w przypadku
u pracowników szkoły
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1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.
3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, np.
nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
5. Jeżeli u pracownika będącego na stanowisku pracy wystąpią niepokojące objawy infekcji
dróg oddechowych należy:
1) poinformować telefonicznie pielęgniarkę szkolną;
2) pielęgniarka wraz z pracownikiem udaje się do sali 102 (izolatorium);
3) pielęgniarka ocenia stan zdrowia pracownika i w przypadku stwierdzenia stanu
chorobowego podejmuje dalsze kroki (konsultacja telefoniczna ze stacją sanitarno
– epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym);
4) w przypadku braku możliwości kontaktu z pielęgniarką zalecany jest kontakt
z sekretariatem szkoły.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekowaniu powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Postepowanie w przypadku objęcia powiatu strefą żółtą/czerwoną
1. Osoby z zewnątrz obsługiwane są bezpośrednio tylko w wyjątkowych sytuacjach.
W pozostałych przypadkach zaleca się kontakt telefoniczny lub elektroniczny.
2. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu społecznego między uczniami oraz
pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa.
3. Wprowadza się obowiązek mierzenia termometrem bezdotykowym temperatury ciała
pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza
38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy
obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
1) jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy
powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły
oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
2) jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność
sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
5. Zakazuje się organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
6. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną zorganizowane na powietrzu,
tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
W związku z możliwością zmiany sytuacji zagrożenia epidemicznego w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom, dyrektor szkoły wspólnie z powiatową stacją
sanitarno – epidemiologiczną oraz organem prowadzącym będzie podejmować decyzję
o dalszej formie kształcenia.

Przydatne telefony:
stacja sanitarno – epidemiologiczna 44 631-31-18; 44 631 31 08; 509-748-182
najbliższy odział zakaźny 512-030-463
infolinia NFZ w sprawie koronawirusa 800-190-590
numer alarmowy 112
sekretariat szkoły 44 632-31-56

