Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2021
Z 27.08.2021 dyrektora Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku
opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z przeciwdziałaniem
COVID-19 i zapewnieniem uczniom właściwego funkcjonowania na terenie szkoły
w trybie pełnym stacjonarnym
I. W zakresie organizacji
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły nad
poprawnością zachowań przy wchodzeniu na teren szkoły czuwa wyznaczony pracownik
szkoły.
2. W widocznym miejscu zostanie umieszczona informacja z numerami telefonów do
organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wyraźny
napis : ”Uczniowie i pracownicy oraz inne osoby z objawami zakażenia górnych dróg
oddechowych i temperaturą powyżej 38oC nie mogą wejść na teren szkoły”.
3. Na teren szkoły mają wstęp wyłącznie pracownicy szkoły, uczniowie oraz osoby,
których obecność jest konieczna w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z bieżącym
funkcjonowaniem szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Każda osoba wchodząca na teren szkoły musi zdezynfekować ręce i osłonić usta i nos
maseczką gdy nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 metra.
5. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby
zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.
6. Do szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe. W zajęciach nie mogą uczestniczyć
osoby, które:
- w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej
koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie,
- zaobserwowały u siebie następujące objawy: gorączkę powyżej 38 oC, kaszel, duszności,
problemy z oddychaniem.
7. Rodzic/opiekun prawny w przypadku złego samopoczucia ucznia w trakcie zajęć
będzie poinformowany telefonicznie.
8. Na bieżąco będą analizowane informacje umieszczane na stronach internetowych
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia
w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania, które
będą wdrażane w razie konieczności.
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9. Instrukcje dotyczące prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej będą
rozmieszczone w pomieszczeniach szkolnych.
10.

Zapewnione

będą

środki

czystości,

przy

wejściu

do

szkoły

i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku będą umieszczone środki do dezynfekcji.
11. Zapewnione będzie uczniom korzystanie z automatu spożywczego na terenie szkoły
z uwagi na wskazanie dotyczące nie opuszczania terenu szkoły w trakcie zajęć.
12. Ze względu na infrastrukturę budynku oraz specyfikę kształcenia zawodowego,
w szkole nie wydziela się specjalnych stref. W widocznych miejscach na terenie szkoły
rozmieszcza się napisy i komunikaty informujące o zasadach prawidłowego zachowywania
się w okresie pandemii.
II. W zakresie warunków sanitarnych
1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele objęci kwarantanną
lub izolacją albo mający objawy choroby zakaźnej.
2. Na terenie szkoły, w przypadku gdy nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5 metra
obowiązkowe jest zakładanie maseczek na korytarzach szkolnych, w toaletach i szatni.
3. Zobowiązuje się uczniów i pracowników szkoły do przestrzegania zasad higieny,
stosowania środków ochrony osobistej, w tym w szczególności:
- higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyć ręce),
 mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: przed wejściem na teren szkoły i klasy, po
kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków
ochrony osobistej,
 wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych,
wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach,
 informowanie uczniów w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny,
przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
4. Uczeń ma obowiązek korzystać podczas zajęć z własnych przyborów i podręczników
oraz z telefonu komórkowego o ile jest on niezbędny w procesie edukacyjnym. Uczniowie nie
mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
5. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia
wykorzystywanego do zajęć. W szczególności:
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 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych,
poręczy, blatów, oparć krzeseł,
 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur
i myszek, włączników świateł.
Powyższe działania będą przeprowadzane po zakończeniu każdej jednostki lekcyjnej zajęć
w przypadku zmiany grupy uczestników oraz po zakończeniu zajęć w danym dniu.
5. Pomieszczenia szkolne będą regularne wietrzone, co najmniej raz na godzinę zegarową.
III. Postępowanie w przypadku podejrzenia o zarażeniu się koronawirusem
1. W przypadku podejrzenia o zarażeniu się wirusem przez ucznia/uczestnika zajęć,
niezwłocznie będą podjęte kroki mające na celu odizolowanie go w odrębnym pomieszczeniu
od innych osób przebywających w szkole.
2. Niezwłocznie zawiadomiony będzie rodzic/prawny opiekun o zaistniałej sytuacji oraz
telefonicznie

poinformowana

będzie

Powiatowa

Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

w Pułtusku w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania.
3. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w Pułtusku tel.
236925071, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela, pracownika szkoły wykonującego swoje
zadania

na

stanowisku

pracy

niepokojących

objawów

sugerujących

zakażenie

koronawirusem, będzie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem
indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Zajęcia z uczniami będą
wstrzymane oraz powiadomiona zostanie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Pułtusku i wdrażane będą wydane przez nią instrukcje i polecenia.
5. Oczekiwanie na transport będzie miało miejsce w gabinecie profilaktyki zdrowotnej
(pomieszczenie pielęgniarki szkolnej), w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od
innych osób. Jeśli będzie to więcej osób, wydzielony będzie obszar, w którym te osoby będą
odseparowane od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
6. Po ustaleniu obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik/nauczyciel,
przeprowadzone będzie rutynowe sprzątanie z

dezynfekcją powierzchni dotykowych

(klamki, poręcze, uchwyty).
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IV. W zakresie prowadzenia zajęć z uczniami
2. Zajęcia edukacyjne w poszczególnych oddziałach, indywidualne zajęcia rewalidacyjne
i inne zajęcia (bądź konsultacje z psychologiem lub pedagogiem) będą odbywały się zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć i odrębnymi harmonogramami w pomieszczeniach
wyznaczonych na ten cel. Informacje dotyczące rozkładu zajęć i terminów będą umieszczane
w dzienniku elektronicznym.
3. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego nauczyciele będą odbywać większość
zajęć na świeżym powietrzu, ograniczając gry i zabawy wymagające bezpośredniego
kontaktu.
4. Realizacja praktycznych przedmiotów zawodowych będzie odbywała się zgodnie
z zasadami określonymi w regulaminach pracowni, które uwzględniają reżim sanitarny.
Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentów.

V. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
1. Bibliotekarz wyposażony jest w środki ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki
jednorazowe, preparat do dezynfekcji) oraz przegrodę o wysokości 1 metra.
2. Osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
3. W pomieszczeniu może przebywać tylko 1 osoba.
4. Książki podaje bibliotekarz.
5. Książki zwracane przez uczniów są izolowane w wyznaczonym pomieszczeniu
i przechodzą dwudniową kwarantannę.
VI. Zawieszenie zajęć w szkole
1. W przypadku konieczności podjęcia decyzji przez dyrektora

o zawieszeniu zajęć

w związku z nasilonymi podejrzeniami wystąpienia zakażenia koronawirusem, należy
niezwłocznie

powiadomić

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku

i uzyskać jej opinię.
2. Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu pozytywnej opinii
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
3. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności klasy lub całej szkoły, w zakresie
wszystkich lub poszczególnych zajęć. Dyrektor będzie mógł wystąpić o zawieszenie zajęć
w tradycyjnej formie także w przypadku np. grupy uczniów przewlekle chorych (na
podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem) lub grupy uczniów,
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którzy posiadają wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczenie o
potrzebie indywidualnego nauczania.
4. Dyrektor w drodze zarządzenia będzie mógł zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii sanepidu. W przypadku gdy
zgoda organu prowadzącego i opina sanepidu będzie wydana ustnie, telefonicznie, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności,
należy utrwalić ją w formie protokołu, notatki, adnotacji.
5. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny
- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.
6.

W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły,

zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor
informuje Starostwo Powiatowe w Pułtusku oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura
w Ciechanowie.
VIII. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej
W gabinecie profilaktyki zdrowotnej może przebywać jedna osoba przestrzegając zasady
zasłaniania ust i nosa maseczką.
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