Procedury funkcjonowania III LO w czasie epidemii
 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 lub w izolacji.

 Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji
rąk.

 Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczono do niezbędnego minimum

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 Kontakt z rodzicami z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
Informacje przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego
Librus, w nagłych sytuacjach rodzice będą informowani telefonicznie. Wszystkie
informacje o obowiązujących procedurach przekazane na zebraniu z rodzicami
przez wychowawców.

 Szkoła posiada termometry bezdotykowego i dezynfekuje je po użyciu w danej
grupie.

 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 (izolatka znajduje się na parterze
szkoły), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).

 Zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie

szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów
na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają
się zajęcia. W czasie przerw uczniowie danej klasy przebywają w sali lekcyjnej w
obrębie osób oddziału klasowego. W czasie przerw lekcyjnych korzystanie z toalet
odbywa się wahadłowo (jedna osoba wychodzi – druga wchodzi), w toaletach nie
mogą przebywać grupy osób. Uczniowie oczekujący na wejście do toalety
przybywają na korytarzu przy zachowaniu dystansu.

 W czasie przerw uczniowie zachowują ruch jednostronny na schodach.
 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. Obowiązuje zakrywanie usta i nosa podczas
przerw przy większym skupisku osób.

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
będą czyszczone lub dezynfekowane.

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku, torbie lub we własnej szafce.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą

umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach (dotyczy okienek lekcyjnych)

 Wietrzenie sal, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w
których nie można zachować dystansu, ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych.

 Zasady korzystania z szatni: środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni,

zaleca się, aby uczniowie pozostawili rzeczy w szafkach, w szatni odzież
umieszczana co 2 wieszak.

 Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole odbywa się po lekcjach
w osobnych salach.

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określają odrębne procedury.
 Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy
określają odrębne procedury

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i
powierzchni
 Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów,

wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie (bezdotykowy dozownik umieszczony
przy wejściu) lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie
przekraczały obowiązujących stref przebywania.

 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 Utrzymywanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów

komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatur, włączników.

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.

 Na bieżąco dbanie o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia
zagrożenia zarażenia wirusem Covid‐19 u pracownika
 Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada maskę jednorazową, rękawiczki jednorazowe.

 Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych
osób.

 Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
przejmie obowiązki pracownika.

 Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami, to podaje zdrowym dzieciom
instrukcję, aby nie zbliżały się do niego, zdezynfekowały ręce.

 Otwiera okno w sali.
 Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami
(kaszel, duszność, gorączka).

 Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami, to uczniowie wraz z
osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, opuszczają
salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.

 Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z
zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.

 Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów
epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia
zarażenia wirusem Covid‐19
 Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie powiadamia osobę dyżurującą na korytarzu, która
natychmiast informuje o fakcie dyrektora szkoły lub jego pełnomocnika.

 Dyrektor/pełnomocnik niezwłocznie wyznacza osobę (osoba dyżurująca na
korytarzu w danym dniu), która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do
przyjazdu rodziców.

 Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

 Nauczyciel otwiera okno w sali.
 Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko,
obserwowane objawy).

 Dziecko prowadzone jest do osobnej, wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą
dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców; w tym czasie osoba
opiekująca się uczniem mierzy jego temperaturę i zapisuje w tabeli pomiarów, aby
móc przekazać tę informację rodzicom.

 Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje uczniów, aby umyły ręce,
zdezynfekowały; następnie nauczyciel i uczniowie dezynfekują ręce.
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 Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom.
 Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie
przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.

 Rodzic ma

obowiązek poinformować niezwłocznie
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

dyrektora

placówki

