Regulamin oraz procedury funkcjonowania ZST-I w okresie pandemii koronawirusa

REGULAMIN ORAZ PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZST-I
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
I.

Organizacja pracy warsztatów szkolnych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr
35/2019/2020 Dyrektora ZST-I
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

1. Do warsztatów szkolnych 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
warsztatów szkolnych.
2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w warsztatach szkolnych osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum. Osoby te mogą przebywać na terenie warsztatów szkolnych 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 warsztatów szkolnych i powinna skontaktować się z lekarzem.
4. Należy pamiętać, że zachowanie dystansu społecznego jest jednym z warunków uniknięcia
rozprzestrzenienia się wirusa i zakażenia w związku z tym na terenach otwartych (poza
budynkiem) należy zachować bezpieczną odległość minimum 1,5 m.
5. Na terenie budynku warsztatów szkolnych (korytarze, przebieralnia, pomieszczenia sanitarne)
obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic. Noszenie maseczek nie jest konieczne podczas lekcji
z wyjątkiem zajęć lekcyjnych kształcenia zawodowego w formie zajęć praktycznych podczas
których:
a. wykonywanie zadania praktycznego wymaga przebywania dwóch lub więcej osób w
odległości mniejszej niż 1,5 m od siebie;
b. nadzorowanie (sprawdzanie) wykonywanych zadań wymaga przebywania nauczyciela
i uczniów w odległości mniejszej niż 1,5 m od siebie.
6. Podczas zajęć lekcyjnych kształcenia zawodowego w formie zajęć praktycznych uczniowie nie
powinni pożyczać od siebie przyrządów lub narzędzi, a jeśli zaistnieje taka konieczność
przedmioty te powinny zostać najpierw zdezynfekowane.
7. W środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) uczniów zaopatrują rodzice.
8. Przy wejściu do warsztatów szkolnych należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
9. W celu łatwiejszego zidentyfikowania kontaktów uczniowie w salach lekcyjnych będą zajmować
miejsca przy ponumerowanych stolikach zgodnie z numerami w dzienniku lekcyjnym.
10. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
11. Podczas pobytu w warsztatach szkolnych zaleca się częste mycie rąk oraz dezynfekcję,
szczególnie przed i po spożyciu posiłku czy skorzystaniu z toalety.
12. Przy sprzyjającej pogodzie zaleca się wychodzenie uczniów z budynku na zachodnią część terenu
warsztatów szkolnych.

II.

Zalecenia higieniczne dotyczące pomieszczeń warsztatów szkolnych.

1. Na terenie warsztatów szkolnych umieszczone są informacje oraz wskazówki dotyczące
bezpiecznych zachowań oraz adresy i telefony do odpowiednich służb.
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2. W warsztatach szkolnych ( przy wejściach, w łazienkach i umywalni) znajdują się płyny do
dezynfekcji.
3. Dezynfekcja elementów wspólnych będzie się odbywać po każdej przerwie – klamki, ubikacje.
4. Pomoce dydaktyczne, z których będą korzystać uczniowie (np. markery do tablic) będą używane
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – dezynfekcja rąk przed i po użyciu markera.
Pomoce dydaktyczne ( narzędzia, klucze) wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych kształcenia
zawodowego w formie zajęć praktycznych będą na bieżąco dezynfekowane.
5. Dezynfekcja powierzchni płaskich będzie się odbywać po zakończonych lekcjach – stoliki w salach,
korytarze, urządzenia techniczne.
6. Korzystanie z przebieralni:
a. W przebieralni w tym samym czasie może przebywać 8 osób.
b. Przebieralnia będzie otwierana przez pracowników obsługi tylko w sytuacji konieczności
zmiany odzieży związanej z zajęciami kształcenia zawodowego w formie zajęć
praktycznych.
c. Zabrania się przebywania w przebieralni w innych celach niż zmiana odzieży.
7. Należy wietrzyć sale, części wspólne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.

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 warsztatów szkolnych zgłasza ten fakt do kierownika warsztatów,
a kierownik warsztatów do dyrekcji szkoły.
3. Osoba z objawami chorobowymi zostanie umieszczona w specjalnym pomieszczeniu –
izolatorium.
4. Opiekę nad uczniem w izolatorium sprawuje wychowawca lub inny pracownik szkoły wskazany
przez kierownika warsztatów po konsultacji z dyrektorem szkoły.
5. Po umieszczeniu ucznia w izolatorium o fakcie tym zostaną powiadomieni rodzice, którzy są
zobowiązani do natychmiastowego odebrania ucznia z warsztatów szkolnych.
6. O zaistniałej sytuacji kierownik warsztatów informuje dyrektora szkoły.

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