Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Prywatnych
w Opocznie w związku z SARS-COV-2 obowiązujące od 1 września 2020 r.
Organizacja pracy Szkoły


Od 1 września 2020 r. Zespół Szkół Prywatnych („Szkoła”) rozpoczyna pracę w trybie
stacjonarnym.



Szkoła organizując pracę uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,
Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.



Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.



W przypadku uczniów przewlekle chorych decyzja o udziale w stacjonarnych
zajęciach powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę
zdrowotną nad uczniem.



Uczniowie mogą być przyprowadzani do Szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
do i ze Szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.



Rodzic posyłający dziecko do szkoły wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała
dziecka
za pomocą termometru bezdotykowego.



Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Szkoły,
zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu społecznego od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi,
c) dystansu społecznego od pracowników Szkoły,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).


Podczas dowozu do Szkoły szkolnym autobusem uczniowie zobowiązani są do
zasłaniania ust i nosa maseczką oraz do przestrzegania dystansu społecznego.



Przy wejściu do budynku Szkoły znajduje się informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk, instrukcja użycia środka dezynfekującego oraz dozownik z
płynem do dezynfekcji. Wszystkie osoby wchodzące do Szkoły są zobligowane do
korzystania z niego.



Uczniowie przychodzą do Szkoły o wyznaczonych godzinach. W czasie zajęć
uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek.



Przy wejściu do Szkoły uczeń dezynfekuje ręce i przechodzi do szatni.



Zabrania się gromadzenia uczniów przed budynkiem Szkoły oraz na terenie placówki.
Odstęp pomiędzy uczniami powinien być zgodny z zasadami dystansu społecznego.



Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które podlegają dezynfekcji po użyciu w
danej grupie.



Praca Szkoły jest zorganizowana w sposób umożliwiający zachowanie dystansu
społecznego między osobami przebywającymi na terenie Szkoły, szczególnie w
miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie Szkoły oraz
unikanie zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Wyznacza się stałą
salę dla tej samej grupy wynikającą z planu lekcji.



Podczas pobytu w Szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po
przyjściu do Szkoły, po skorzystaniu z toalety, przed spożywaniem posiłków),
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.



Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi lub innymi przedmiotami między sobą.



Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) rzeczy dziecka.



Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.



Każdego dnia po zakończeniu zajęć dezynfekowane są sale lekcyjne, klamki i poręcze.



W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.



Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.



Podczas przerw uczniowie zachowują dystans społeczny i nie opuszczają
wyznaczonego terenu.



Przebywanie w szkole osób z zewnątrz podlega ograniczeniu do niezbędnego
minimum
i jest możliwe wyłącznie w sytuacjach absolutnie koniecznych
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) oraz wyłącznie w wyznaczonych
obszarach.



Pracownicy Szkoły mający kontakt z uczniami przebywają na terenie placówki
w maseczkach lub przyłbicach; podczas zajęć lekcyjnych nauczyciel nie ma
obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy.



Czas obecności ucznia w szkole powinien być ograniczony do niezbędnego minimum
wynikającego z planu zajęć.



Szkoła komunikuje się z rodzicami uczniów poprzez telefon lub e-mail.



W sprawach nie objętych niniejszymi procedurami należy postępować zgodnie
z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz
Ministra Edukacji Narodowej.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia
lub zachorowania na COVID-19


W przypadku stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów chorobowych
(np.: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, osłabienie, ból brzucha,
brak smaku i inne) dziecko jest niezwłocznie izolowane w wydzielonym miejscu, tzw.
strefie izolacji.



Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę
go zastępującą.



Szkolny opiekun na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka.



O niepokojących objawach zostają niezwłocznie poinformowani rodzice w celu
pilnego
i bezwzględnego odebrania dziecka ze Szkoły.



Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur obowiązujących na terenie Szkoły.



Przed odbiorem dziecka rodzic podpisuje kartę informacyjną o stanie zdrowia
dziecka.



Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w
której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.



Dyrektor Szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Opocznie w celu bieżącego monitorowania sytuacji
związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.



W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka należy wezwać karetkę pogotowia,
informując o występujących u dziecka objawach. Ratownik podpisuje informację
o przekazaniu dziecka oraz informuje do którego szpitala zostało ono przewiezione.
Informacja dla ucznia



Od 1 września 2020 r. otrzymujesz możliwość udziału w stacjonarnym nauczaniu
w Twojej Szkole.



Jeżeli jesteś chory lub w danym dniu źle się czujesz, zgłoś ten fakt rodzicom, którzy
podejmą decyzję czy możesz pójść do szkoły.



Jeżeli w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas
wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i
lekarza.



Zabieraj do Szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz
mógł ich pożyczać od innych uczniów.



Nie przynoś do Szkoły żadnych przedmiotów, które w danym dniu nie są potrzebne.



W drodze do i ze Szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.



Przed wejściem do Szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast
umyj ręce.



Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.



Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.



Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.



Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając w sali lekcyjnej,
w toalecie, w stołówce, w hali sportowej i innych pomieszczeniach wspólnych.



Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej poproś panią bibliotekarkę o
zapoznanie z aktualnymi zasadami wypożyczania książek w warunkach zagrożenia
COVID-19.



Jeśli podczas pobytu w Szkole poczujesz się osłabiony lub chory, natychmiast zgłoś
ten fakt nauczycielowi lub innemu pracownikowi Szkoły.

