Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz




















Każdy pracownik szkoły w kontakcie z uczniem, rodzicem lub innym gościem
z zewnątrz szkoły ma obowiązek stosować przyłbicę ochronną lub maseczkę
zakrywającą usta i nos.
Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu do szkoły czuwa wyznaczony
pracownik szkoły, który monitoruje wejścia osób z zewnątrz, dezynfekcję rąk.
UCZNIOWIE, PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA
GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE
MOGĄ WEJŚD NA TEREN SZKOŁY.
W gablocie
zamieszczona jest tabliczka z numerami telefonów do organu
prowadzącego, organu nadzorującego – kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, stacji
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
Dyrektor szkoły wydziela w szkole pomieszczenie izolacji (segment C) dla osoby
podejrzanej o zakażenie Covid-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym
uczniom i pracownikom szkoły.
Rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły oraz osoby z zewnątrz muszą zachować
w szkole bezwzględny dystans społeczny – 1,5m. Tam gdzie jest to niemożliwe np.
ze względu na wymiary pomieszczeń obowiązuje nakaz zakrywania nos i usta maseczką
lub przyłbicą ochronną.
Na teren szkoły może wejść tylko osoba z zewnątrz w tym rodzic/ opiekun prawny,
która się wcześniej umówiła się z sekretariatem telefonicznie lub mailowo.
Sekretariat przekazuje pisemną informację na portiernię.
Osoba z zewnątrz przychodzi na wyznaczoną godzinę w masce zakrywającej nos
i usta lub przyłbicy ochronnej, dezynfekuje ręce.
Woźna szkoły wpuszcza rodzica/ opiekuna prawnego lun interesanta, mierzy
temperaturę termometrem bezdotykowym, wpisuje gościa do księgi wejść: dane
osobowe gościa (imię i nazwisko), datę oraz godzinę wejścia i wyjścia ze szkoły, numer
telefonu osoby z zewnątrz do kontaktu w razie konieczności poinformowania
o zakażeniu, pobiera wypełnione oświadczenie odmowa podania danych skutkuje
niemożnością wejścia osoby z zewnątrz do szkoły.
Pracownik szkoły-woźna lub osoba ją zastępująca - zgodnie z zaleceniami GIS,
dotyczącymi tego, że NA TEREN SZKOŁY MOŻE WEJŚĆ TYLKO OSOBA
ZDROWA! zmierzy wchodzącej osobie z zewnątrz temperaturę ciała termometrem
bezdotykowym.
Każda wchodząca z zewnątrz osoba ma obowiązek dezynfekcji rąk przygotowanym
w płynem do dezynfekcji.

Procedury obowiązujące w ZSP nr 1 w czasie trwania epidemii COVID-19.

Przebywanie ucznia w szkole:















W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych, lub
wskazujących na chorobę dróg oddechowych, których temperatura ciała jest poniżej 37,5
stopni Celsjusza oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.
Nie mogą uczestniczyć w zajęciach osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją albo
mają objawy choroby zakaźnej.
Nie mogą uczestniczyć w zajęciach osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z
osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie.
Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem materiałem, maseczką
lub przyłbicą ochronną.
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, gdzie nie można ze względu na
wymiary przestrzeni szkolnej zachować bezpiecznego dystansu 1,5 m, z wyjątkiem sal
lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia jeśli uczeń zajmuje swoje miejsce przy stoliku.
Regulaminy poszczególnych pracowni regulują sposób zachowywania i postępowania w
pracowniach oraz na lekcjach wychowania fizycznego.
Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce. Ręce należy dezynfekować
każdorazowo wchodząc do sale lekcyjnych czy pracowni. Wejście do szkoły następuje wg
opracowanego harmonogramu wraz nauczycielem.
W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby
zakaźnej dokonuje się izolacji ucznia w szkole do czasu odbioru przez rodzica lub
pracownika szkoły do czasu podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu.
Jeśli uczeń z podejrzeniem zakażenia przebywa w domu sugeruje się skorzystanie z
teleporady medycznej oraz niewychodzenie z domu.
Po potwierdzeniu diagnozy rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń ma obowiązek
poinformować o tym fakcie szkołę za pośrednictwem dziennika elektronicznego VULCAN.
Należy stosować się do zaleceń personelu szkoły i przestrzegać reżimu sanitarno –
epidemiologicznego obowiązującego w całym kraju.

Zachowanie ucznia w klasie na zajęciach
Promowanie zasad higieny


Środki ochrony osobistej- uczniowie są wyposażeni (we własnym zakresie) w maseczkę
ochronną zakrywającą nos i usta lub przyłbicę, którą w razie potrzeby na polecenie
nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć. Na zajęciach w szkole po zajęciu miejsc
uczniowie nie korzystają z maseczek czy przyłbic, chyba że regulamin pracowni wymaga
tego. W czasie lekcji uczeń, nauczyciel przemieszczjący się po Sali lekcyjnej zobowiązany
jest do noszenia maseczki zakrywającej nos i usta lub przyłbicy. Zgodnie z regulaminem
poszczególnych pracowni uczniowie mogą być zobligowaniu do stosowania
jednorazowych rękawiczek (wyposażenie we własnym zakresie). W razie kontaktu
z osobami z zewnątrz lub przy kontakcie z kolegami z innych klas uczeń powinien





skorzystać z maseczki lub przyłbicy. W razie wyjścia z klasą poza teren szkoły uczniowie
są zobowiązani przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni społecznej.
W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących
poszczególnych branż.
Higiena i dezynfekcja rąk - każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi dokładnie,
zgodnie z instrukcją zdezynfekować ręce. W tym celu należy skorzystać z płynu
dezynfekującego umieszczonego przy wejściu oraz instrukcji. W każdej sali lekcyjnej
znajduje się płyn do dezynfekcji rąk , którego należy użyć zawsze przed oraz po dotykaniu
rzeczy innej osoby. Mycie rąk jest obowiązkowe zawsze przed zajęciami i po zajęciach,
przed posiłkami, po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu do toalety, po kontakcie z
nieznajomymi osobami, po kontakcie z powierzchniami dotykowymi, np. klamkami,
wyłącznikami światła, po zdjęciu środków ochrony osobistej.
Higiena dróg oddechowych - uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania
ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), powinien też unikać dotykania oczu, nosa
i ust rękoma.

Inne ważne zasady






Uczniowie przynoszą na zajęcia własne zestawy przyborów do pisania oraz podręczników.
W szkole nie można ich pożyczać od innych uczniów.
Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w
szkole, np.: nie podajemy sobie ręki na powitanie, ani innych przedmiotów, zachowujemy
bezpieczny dystans nawet przy najbliższych kolegach, zakrywamy usta i nos tam gdzie nie
można zachować bezpiecznego dystansu, nie pijemy z jednej butelki lub kubka, itp.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów których nie
można zdezynfekować.
Uczniowie przez cały czas trwania pandemii w danej sali lekcyjnej/ pracowni zajmują te
same miejsca.

Zachowanie ucznia na przerwach






Przerwy uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela na korytarzu lub na powietrzu
(teren szkoły).
Organizację pracy zajęć odbywających się w blokach lekcyjnych umożliwia nauczycielowi
prowadzącemu zajęcia regulację przerw w taki sposób aby zmniejszyć liczebność osób
przebywających na korytarzach w częściach wspólnych.
Nauczyciele obowiązkowo wietrzą salę lekcyjną po każdej jednostce lekcyjnej, jeśli
uczniowie opuścili salę lekcyjną lub pracownię.
W miarę możliwości uczniowie powinni zachowywać bezpieczny dystans a zwłaszcza na
korytarzu, w toalecie, przed szatnią, bufetem oraz w innych pomieszczeniach wspólnych na
całym terenie szkoły.




Tam gdzie nie można zachować bezpiecznego dystansu należy nosić maseczkę zakrywającą
usta i nos lub przyłbicę ochronną.
Na każdej przerwie należy umyć ręce.

Zachowanie uczniów w bibliotece









Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa według zasad ustalonych przez bibliotekę.
Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce. Nauczyciel bibliotekarz
podczas kontaktu z uczniem lub pracownikiem szkoły pracuje w maseczce lub przyłbicy
ochronnej.
Książki, po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą
plastikowego pojemnika, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim
można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 osoby, z zachowaniem dystansu 2m
odległości od siebie.
Do nauczyciela bibliotekarza podchodzi jedna osoba.
Po opuszczeniu biblioteki uczniowie powinni umyć ręce.

Zachowanie uczniów w szatni sportowej i na lekcji wychowania fizycznego









Wchodząc do szatni uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce.
Rzeczy pozostawione w szatni powinny być uporządkowane.
Podczas lekcji szatnia jest zamknięta i nie mogą tam znajdować się żadne osoby.
Po każdej grupie pani sprzątająca dezynfekuje szatnie.
Po opuszczeniu szatni sportowej uczniowie powinni umyć ręce.
Korzystanie ze sprzętu sportowego oraz postępowanie podczas lekcji wychowania
fizycznego odbywa według zasad ustalonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Sprzęt w siłowni dezynfekowany jest po każdej grupie (części dotykowe) podłoga powinna
zostać umyta detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

Zasady ogólne funkcjonowania szkoły w czasie epidemii z uwzględnieniem specyfiki
szkoły






Komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia odbywa się za pośrednictwem dziennika
elektronicznego VULCAN, jedynie w sytuacja wyjątkowych (wypadek/choroba-sytuacja w
której uczeń musi być odebrany przez rodzica) nauczyciel/wychowawca spotyka się z
opiekunami ucznia na terenie szkoły.
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
Panie sprzątające dezynfekują poręcze, klamki i toalety podczas lekcji.


















Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Podczas lekcji jeśli temperatura na to pozwoli okna pozostają otwarte ( możliwość
pozostawienia również otwartych drzwi).
Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w każdej sali lekcyjnej .Nauczyciele dbają o to
aby uczniowie każdorazowo dezynfekowali ręce podczas wchodzenia do sali oraz wówczas
kiedy korzystają z przyrządów wspólnych np. tablica.
Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
z
uczniami oraz nauczycielami do minimum. Wszelkie sprawy administracyjne o ile jest to
możliwe załatwiamy po przez dziennik elektroniczny, e-maila w godzinach pracy 8:0016:00.
We współpracy z pielęgniarką ustalono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach
prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i
po skorzystaniu z toalety.
Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości klas, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, włączników.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Postępowanie na wypadek podejrzenia pracownika zakażeniem
lub zachorowania na COVID-19


















Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik nie przychodzi do pracy,
pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią po karetkę
pogotowia lub pod nr 999/ 112/ i koniecznie informują, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
Jeżeli pracownik szkoły zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy,
które mogą sugerować zakażenie koronawirusem (np. kaszel, katar, podwyższona temp,
duszność, utrata węchu lub smaku, biegunka itp.) natychmiast informuje telefonicznie i
za pośrednictwem dziennika elektronicznego
pracownika kadry kierowniczej
pełniącego dyżur w danym dniu-ten powiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły.
Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w odrębnym, przygotowanym do
tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatce.
Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta lub
przyłbicę ochronną.
Jeśli pracownik jest w stanie wrócić samodzielnie do domu, opuszcza szkołę
i własnym środkiem transportu udaje się do domu.
Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochronnych
osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych, fartucha z długim rękawem). Kontakt
należy ograniczyć do niezbędnego minimum – jedna osoba.
Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy pod opieką innego
nauczyciela natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego
zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz szkoły. O zaistniałej
sytuacji natychmiast informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru
uczniów ze szkoły. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się
do ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
W zależności od stanu pacjenta i decyzji sanepidu dyrektor:
a. odsyła pacjenta do domu własnym środkiem transportu. Pracownik nie może
korzystać z komunikacji publicznej - do momentu przyjazdu transportu pracownik
jest w izolacji
b. dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację (wyraźnie wskazuje, że objawy
mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem - do momentu przyjazdu karetki
pracownik jest w izolacji.
Dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień,
oraz przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji placówki oraz zawiadamia organ
prowadzący.

Procedura postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować
zakażenie COVID 19

Odrębne pomieszczenie do izolacji



Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które będzie pełnić funkcje izolatorium
(pomieszczenie w segmencie C).
Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane.

Izolacja ucznia









Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy, które mogą sugerować
zakażenie COVID-19 (np., kaszel, katar, podwyższona temperatura - 37, 6 i wyżej,
w co najmniej 3 pomiarach termometrem bezdotykowym, duszność, biegunka)
zawiadamia dyrektora i izoluje go w wyznaczonym w szkole pomieszczeniu.
Uczeń z objawami choroby nie może sam opuścić szkoły!
Uczeń do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika szkoły
zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe,
fartuch z długim rękawem).
Pozostali uczniowie z klasy, pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika
natychmiast dezynfekują ręce i opuszczają pomieszczenie udając się do innego
wyznaczonego miejsca.
Opuszczona sala jest wietrzona i dezynfekowana.

Niezwłocznie powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze
szkoły





Dyrektor lub wicedyrektor
niezwłocznie powiadamia rodziców/wyznaczonych
opiekunów o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka ze szkoły.
Sporządza się listę osób, z którymi przebywał zakażony uczeń i przekazuje informację
dyrektorowi szkoły.
Dyrektor szkoły informuje powiatową stację sanitarno-epidemilogiczną.
Dyrektor zawiadamia organ prowadzący i sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej
daty i godziny powiadomień oraz opisem przebiegu działań i zachowuje ją
w dokumentacji szkoły.

Odbiór ucznia przez rodziców następuje zgodnie z ustalaną procedurą odbioru ucznia ze
szkoły






Rodzic/ opiekun odbierający ucznia z podejrzeniem zakażenia ma obowiązek mieć
maseczkę zakrywającą nos i usta lub przyłbicę zakrywającą nos i usta.
Nie wchodzi na teren szkoły, dzwoni telefonem na dyżurkę i czeka na zgłoszenie się
pracownika szkoły.
Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej (w maseczce, fartuchu
i w rękawicach ochronnych przyprowadza ucznia do drzwi (wejście od strony segmentu
C)– zachowuje bezpieczną odległość min. 2m.
Pracownik szkoły w razie wątpliwości może poprosić rodzica/ opiekuna o dokument
tożsamości, który okazuje zachowując bezpieczną odległość.

