Zarządzenie nr 9/2020
Dyrektora ZSCKR w Bogdańczowicach
z dnia 17 września 2020r.
w sprawie wprowadzenia na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020
r. poz. 910) oraz:


rozporządzenia 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 2003 r.,
nr 6, poz. 69 z późn. zm.),



rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 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. 410 z późn. zm.),



rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania
na COVID-19, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§2
Wprowadza się procedurę przychodzenia, wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole,
w tym w salach i korytarzach, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły, na stronie internetowej
ZSCKR w Bogdańczowicach
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA
DYREKTORA ZSCKR W

NR

9/2020

BOGDAŃCZOWICACH

Z DNIA17 WRZEŚNIA 2020R.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy i uczniowie nie mogą przychodzić
do szkoły, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno epidemiologiczną, lekarzem pierwszego kontaktu, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku stwierdzenia u ucznia lub pracownika objawów zakażenia należy go bezwzględnie
odizolować w wyznaczonej sali tzw. „izolatorium” i wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup
uczniów.
3. Osoby, które mają bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie bezzwłocznie
zabezpieczają się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę z filtrem i rękawiczki znajdujące
się w izolatorium.
4. Należy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły i powiatową

stację

sanitarno-epidemiologiczną oraz postępować według ich zaleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń podejrzany o zakażenie należy
poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze,
uchwyty) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację.
7. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w punkcie 1 ustala się listę osób przebywających
w tym samym czasie w części(-ach) szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
w celu ustalenia z powiatowym inspektorem sanitarnym dalszej drogi postępowania.
8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
dostępnych

na

stronach

https://gis.gov.pl/

a także obowiązujących przepisów prawa.

lub

https://www.gov.pl/web/koronawirus/,

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA
DYREKTORA ZSCKR W

NR 9/2020

BOGDAŃCZOWICACH

Z DNIA17 WRZEŚNIA 2020R.

PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE,
W TYM W SALACH, LABORATORIACH, SALACH ĆWICZENIOWYCH I KORYTARZACH

1. Przy każdym wejściu i wyjściu z placówki uczniowie oraz pracownicy odkażają ręce płynem
do dezynfekcji rąk wg instrukcji znajdujących się przy dozownikach.
2. Pracownicy i uczniowie nie przemieszczają się zbędnie po placówce oraz zachowują bezwzględny
dystans wynoszący min. 1,5 m.
3. Zajęcia praktyczne i lekcje są realizowane w przydzielonych salach lekcyjnych.
4. Zabrania się przychodzenia do szkoły uczniom i do pracy pracownikom, jeżeli w domu ucznia
lub pracownika przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
5. Uczniowie i pracownicy przychodzą do szkoły z zakrytymi ustami i nosem, zgodnie z ogólnymi
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.
6. Podczas zajęć nauczyciele korzystają z przyłbicy lub maseczki. W przypadku nie przemieszczania
się nauczyciela podczas zajęć przyłbica lub maseczka może być zdjęta przez nauczyciela.
7. Uczniowie po wejściu do Sali, zdezynfekowaniu dłoni i zajęciu miejsca w ławce mogą zdjęć
maseczki, przyłbice .
8. Uczniowie podczas przerw, wychodząc z klas, z zajęć, muszą zakrywać usta i nos .
9. Podczas realizowanych przerw międzylekcyjnych nauczyciel realizujący zajęcia wietrzy klasę.
10. Przynajmniej raz na 45 minut należy zrobić przerwę w zajęciach oraz raz na godzinę wywietrzyć
salę.
11. Nauczyciele na spotkaniach wyjaśniają uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują
w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
12. Należy uczulić uczniów, żeby korzystali tylko z własnych przyborów i pomocy naukowych.
13. Należy uczulić uczniów, żeby zachowywali ścisłe zasady higieny rąk, ust, nosa i dróg
oddechowych.
14. Podczas lekcji i przerw uczniowie i pracownicy stosują dezynfekcję rąk oraz w razie konieczności
maseczki i rękawiczki. W szczególności dotyczy to kontaktów bliższych niż z odległości 1,5 metra.
15. Nie rekomenduje się noszenia biżuterii na dłoniach i przedramionach z uwagi na utrudnioną
możliwość dezynfekcji.
16. Na zajęciach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, chyba że zaistnieje
sytuacja wyjątkowa, tylko za zgodą nauczyciela.
17. Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne i lekcje należy usunąć przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane
podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
18. Personel obsługowy zobowiązany jest do dokładnego czyszczenia i dezynfekcji wszelkich
przyborów wykorzystywanych do zajęć, a także do codziennych prac porządkowych,

ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, klamek, włączników, uchwytów,
poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich.
19. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
20. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
21. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.
22. Zarządza się pomiar temperatury ciała (za zgodą rodziców/opiekunów prawnych uczniów
lub samych uczniów, jeżeli są pełnoletni) przyjeżdżających do Internatu szkoły.

