Regulamin oraz procedury funkcjonowania ZST-I w okresie pandemii koronawirusa

REGULAMIN ORAZ PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W BUSKU-ZDROJU
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA - SZKOŁA

I.

Organizacja pracy szkoły.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr
35/2019/2020 Dyrektora ZST-I
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

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. Dotyczy to również nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły.
2. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum. Osoby te
mogą przebywać na terenie szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach i z zachowaniem
obowiązujących środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
rąk).
3. Osoba podejrzana o zakażenie (np. kaszel, temperatura powyżej 38 stopni) nie zostanie
wpuszczona do szkoły i powinna skontaktować się z lekarzem.
4. Na terenie szkoły (korytarze, szatnie, pomieszczenia sanitarne) obowiązuje noszenie maseczek
lub przyłbic. Noszenie maseczek nie jest konieczne podczas lekcji.
5. W środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) uczniów zaopatrują rodzice.
6. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
7. Należy pamiętać, że zachowanie dystansu społecznego jest jednym z warunków uniknięcia
rozprzestrzenienia się wirusa i zakażenia, dlatego w celu uniknięcia zbyt dużego zagęszczenia
młodzieży po korytarzach szkoły należy przemieszczać się zgodnie z oznaczonymi kierunkami:
a. uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym i kierują się do szatni, z której
przemieszczają się do sal lekcyjnych klatką schodową po prawej stronie (od południa),
b. uczniowie wychodzą z sal lekcyjnych schodzą do szatni klatką schodową po lewej stronie
(od północy), a następnie wychodzą ze szkoły wyjściem od strony boiska,
c. zajęcia edukacyjne będą rozpoczynać i kończyć się w różnych godzinach dla różnych klas,
zgodnie z planem lekcji, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły oraz
możliwościami transportowymi powrotu uczniów do domu,
d. podczas trwania kilku lekcji, z tym samym nauczycielem, w jednej sali przerwy ustali
nauczyciel, tak by odbywały się one w innym czasie niż dla pozostałych klas,
e. po zakończeniu 4 lekcji uczniowie mogą pozostać w salach za zgodą nauczyciela.
8. Zajęcia pozalekcyjne w szkole będą się odbywać na wyżej przedstawionych zasadach.
9. Przed wejściem do biblioteki szkolnej należy zapoznać się z regulaminem jej funkcjonowania
wywieszonym na drzwiach biblioteki i bezwzględnie się do niego stosować.
10. W celu łatwiejszego zidentyfikowania kontaktów uczniowie w salach lekcyjnych będą zajmować
miejsca przy ponumerowanych stolikach zgodnie z numerami w dzienniku lekcyjnym.
11. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
12. Podczas pobytu w szkole zaleca się częste mycie rąk oraz dezynfekcję, szczególnie przed i po
spożyciu posiłku czy skorzystaniu z toalety.
13. Przy sprzyjającej pogodzie zaleca się wychodzenie uczniów z budynku na ogrodzony teren
szkoły.
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II.

Zalecenia higieniczne dotyczące pomieszczeń szkolnych.

1. Na terenie szkoły umieszczone są informacje oraz wskazówki dotyczące bezpiecznych zachowań
oraz adresy i telefony do odpowiednich służb.
2. W szkole ( przy wejściach, w łazienkach i salach lekcyjnych) znajdują się płyny do dezynfekcji.
3. Dezynfekcja elementów wspólnych będzie się odbywać po każdej przerwie – klamki, ubikacje,
poręcze.
4. Przybory szkolne, z których będą korzystać uczniowie (np. markery do tablic) będą używane
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – dezynfekcja rąk przed i po użyciu.
5. W pracowniach komputerowych po zakończeniu każdej lekcji klawiatura komputera zostanie
zdezynfekowana.
6. Nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach przedstawią szczegółowe zasady
obowiązujące uczniów podczas tych zajęć z uwzględnieniem zasad zachowania dystansu i obostrzeń
higienicznych. Przybory do ćwiczeń ( piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
wychowania fizycznego będą na bieżąco dezynfekowane przez nauczycieli. Na tablicy
informacyjnej siłowni zewnętrznej przed internatem umieszony będzie regulamin korzystania w
okresie pandemii.
7. Dezynfekcja powierzchni płaskich będzie się odbywać po zakończonych lekcjach – stoliki w salach,
korytarze, urządzenia techniczne.
8. Ze wszystkich sal lekcyjnych i pracowni należy usnąć przedmioty trudnościeralne.
9. Należy wietrzyć sale, części wspólne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też wietrzenie sal przed zajęciami.

III.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia.

1. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych należy
niezwłocznie odizolować go od pozostałych uczniów.
2. Nauczyciel/pracownik szkoły zgłasza ten fakt dyrekcji szkoły.
3. Osoba z objawami chorobowymi zostanie umieszczona w specjalnym pomieszczeniu – izolatorium
i będzie zachowywać się zgodnie ze znajdującymi się tam wytycznymi.
4. Opiekę nad uczniem w izolatorium sprawuje wychowawca lub inny pracownik szkoły wskazany
przez dyrektora.
5. Po umieszczeniu ucznia w izolatorium o fakcie tym zostaną powiadomieni rodzice, którzy muszą
jak najszybciej odebrać ucznia ze szkoły. W celu ułatwienia kontaktu rodzice są zobowiązani do
aktualizowania swoich numerów telefonów.
6. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje
według otrzymanych zaleceń.

Powyższy Regulamin oraz procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii koronawirusa mogą ulec
modyfikacji w zależności od zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej oraz wytycznych MEN, MZ
i GIS.
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