Regulamin organizacji zajęć,
zachowania bezpieczeństwa i zasad
funkcjonowania w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Trzemesznie od 1 września 2021 r.
z późniejszymi zmianami

Zapobieganie, przeciwdziałanie i
zwalczanie COVID - 19

Regulamin organizacji zajęć, zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie zgodny
z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2021 r.
Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19
Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w
czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w
przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
1. 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 innych.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zapoznać się z instrukcją użycia środka
dezynfekującego oraz przestrzegać obowiązku dezynfekowania rąk.
4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły powinny zdezynfekować ręce.
5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum. Rekomenduje się stosowanie środków ochronnych: osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
6. W szkole mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję
dróg oddechowych.
7. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
/telefoniczny lub inny kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. /
8. Szkoła zapewnia w razie potrzeby badanie termometrem bezdotykowym i dezynfekowanie
go po użyciu - w danej grupie uczniów lub pracowników szkoły.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób. Niezwłocznie zostają powiadomieni jego rodzice/opiekunowie o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

10. Wszystkim pracownikom i uczniom zaleca się przestrzeganie ogólnych zasad higieny:
częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
12. Należy jak najczęściej wietrzyć sale, części wspólne, zarówno w czasie przerw, jak i w
czasie zajęć.
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z dziedzińca szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu w czasie przerw.
14. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u
pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z
uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych
ministrów dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
15. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
17. Wprowadza się obowiązek zasłanianie nosa i ust w czasie poruszania się na korytarzach
budynków szkolnych i innych częściach wspólnych.
18. Oddzielnie zostaną opracowane zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w
szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
19. Oddzielnie zostaną ustalone i upowszechnione zasady korzystania z biblioteki szkolnej
oraz godziny jej pracy, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i
innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
20. We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną,
ustalono i upowszechniono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz
godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły, mają obowiązek
dezynfekowania dłoni oraz zakrywania ust i nosa.
3. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
5. 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.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Na terenie szkoły zapewniono pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic
jednorazowych. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-poste
powania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusemsars-cov-2/

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący)
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania
objawów chorobowych.
I. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej 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.
II. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
III. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
IV. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
● Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
● Młodzież i pracownicy szkoły dojeżdżający mają obowiązek stosować się do zasad
obowiązujących w transporcie publicznym:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
● Młodzież oraz opiekunowie przebywający w placówkach/ obiektach pozaszkolnych
(pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe,

ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki
specjalistyczne) maja obowiązek stosować się do wytycznych dla danych
placówek/obiektów oraz wytycznych dla obiektów sportowych:
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi
Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad:
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi
Szkolne schroniska młodzieżowe oraz domy wczasów dziecięcych korzystają z powyższych
wytycznych oraz wytycznych dla obiektów hotelowych: https:
//www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe
Regulamin zostaje umieszczony w widocznym miejscu budynku szkoły oraz przekazany do
wiadomości uczniom, rodzicom/opiekunom, nauczycielom, pracownikom szkoły
/w formie papierowej i elektronicznej na stronie szkoły/.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA COVID NA TERENIE SZKOŁY

● Uczeń zostaje odizolowany
● przebywa pod opieką osoby dorosłej, wyznaczonej
przez Dyrektora
● wszyscy Uczniowie i Pracownicy mają obowiązek
zasłonięcia nosa i ust
● Wychowawca Ucznia lub osoba wskazana
przez Dyrektora informuje Rodziców / Opiekunów
Ucznia o zaistniałej sytuacji
● Dyrektor sporządza listę osób, które miały kontakt
z Uczniem, u którego podejrzewa się zakażenie
● Uczeń korzysta z porady lekarskiej
● Rodzice / Opiekunowie Ucznia mają obowiązek
poinformować Dyrektora o pozytywnym wyniku
badania

