Procedura organizacji pracy w LO Nr XV w czasie epidemii
Na podstawie :
1. Rozporządzenie 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 2021r. poz. 1343)
2. 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. 2020
poz. 1604)
3. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2021 poz. 195)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082)
5. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej -Bezpieczny powrót do szkół.
6. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące
od 1 września 2021 r.

wprowadza się następujące procedury organizacji pracy w LO Nr XV w czasie epidemii

Każda osoba wchodząca na teren budynku jest zobowiązana poruszać się zgodnie
z ustalonymi zasadami kierunku poruszania się: wejście - wyjście

Wszyscy wchodzący do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk
znajdującego się naprzeciwko schodów wejściowych w holu i przy portierni.

Na terenie szkoły mogą przebywać, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji
i obsługi oraz najemcy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.

Osoby z zewnątrz przy wejściu do szkoły są zobowiązane do stosowania środków
ochronnych: osłony ust i nosa, stosowania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
Mogą poruszać się na terenie szkoły w wyznaczonych obszarach: sekretariat, a w obecności
psychologa, pedagoga, nauczyciela także w innych obszarach.

W związku z brakiem możliwości zapewnienia dystansu między osobami
przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie podczas przerw w miejscach wspólnie
użytkowanych, wszyscy zobowiązani są do stosowania środków ochronnych: zasłanianie
ust i nosa maseczką.


Na terenie placówki zorganizowano izolatorium, które znajduje się na parterze
w gabinecie 21. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, kieruje
ucznia do izolatorium pod opiekę p. pielęgniarki lub innej wyznaczonej osoby, która zmierzy
temperaturę i niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).

Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częst e mycie rąk (po przyjściu do
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Przed wejściem do sal na lekcję uczniowie i nauczyciele są zobowiązani do
zdezynfekowania rąk. Płyny dezynfekujące znajdują się przed wejściem do każdej sali lub
w sali.

Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów i podręczników. Nie wymieniają się
przyborami szkolnymi między sobą. Nie przesiadają się.

Nauczyciele są zobowiązani do każdorazowej dezynfekcji rąk lub stosowania
rękawiczek przy korzystaniu z klawiatury komputera lub innych pomocy dydaktycznych
podczas zajęć. Płyn dezynfekujący do rąk znajduje się na biurku nauczyciela.

Uczniowie korzystający z komputera mają możliwość zdezynfekowania ławki.
Płyn dezynfekujący do znajduje się na biurku nauczyciela.

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

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw, podczas sprzyjających warunków
atmosferycznych. Uczniowie nie wychodzą poza teren szkoły.

Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Zajęcia lekcyjne mogą odbywać się w formie stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej
wg ustalonego planu lekcji.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom skorzystanie ze stołówki (sklepiku) rekomenduje się,
korzystanie w tym celu, z długich przerw obiadowych po 4 i po 5 godz. lekcyjnej.

W przypadku ogłoszenia terenu, na którym znajduje się placówka, strefą żółtą lub czerwo ną
Dyrektor szkoły w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
i organem prowadzącym będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej
i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub zdalne.


Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 –15.00,
a w piątki w godz. 7.30 – 13.30.
Będzie można korzystać z jej zasobów na zasadach opracowanych przez nauczycieli
bibliotekarzy, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.25 –
15.00.
Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej określają wymagania GIS i aktualne
wytyczne, m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

W szkole wyłączono z użytku źródełka wody pitnej.

W szatni uczniowie oraz nauczyciele muszą zachować odpowiednią odległość – minimum
1,5m.
Szafki uczniowskie, znajdujące się na korytarzach są dezynfekowane z zewnątrz codziennie
po zajęciach.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

Osoby dyżurujące na portierni w są zobowiązane do stałego dozoru osób wchodzących
do szkoły, obowiązku odsyłania osób niepowołanych, jak również osób niemających
zasłoniętej twarzy.

Po zakończeniu zajęć w danym dniu będą dezynfekowane powierzchnie dotykowe - blaty
ławek, krzesła uczniów, biurko i krzesło nauczyciela, klawiatura, włączniki oraz toalety.
Zadania powierza się specjalistycznej firmie.

W salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą dezynfekowane
po każdym dniu zajęć. Zadania powierza się personelowi sprzątającemu.
Sprzęt użytkowany podczas lekcji nie jest wykorzystywany w danym dniu do dalszych zajęć.

Podczas przeprowadzania dezynfekcji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, szczególnie ważne jest ścisł e
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i przedmiotów.

W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.

Czyszczenie urządzeń sanitarno - higienicznych, w tym ich dezynfekcja lub
czyszczenie z użyciem detergentu, będzie odbywało się na bieżąco. Zadania powierza się
personelowi sprzątającemu.


Szkoła zapewnia miejsce/pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek lub rękawic
jednorazowych.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom maseczki i rękawiczki, a na stanowisku pracy
płyn dezynfekujący.

Na terenie placówki znajduje się izolatorium na parterze w gabinecie 21.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły
powinien 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 może być zakażony
koronawirusem. Powinien również poinformować o tym Dyrektora szkoły.

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.

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.

W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno - epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę

