Procedury postępowania i organizacja zajęć w Zespole Szkół Energetycznych
i Transportowych w Chełmie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021
PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2,
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
3. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa z 02.03.2020 r. ( Dz. U. 2020 poz. 374),
4. art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na podstawie art. 30b ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - na podstawie art. 30c ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
8. Na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN dla publicznych i niepublicznych szkół
i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1356),
Cel procedury:
Procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów,
ich rodziców i prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenieniu się koronawirusa
COVID -19 w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, personelu szkoły
w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.
Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:
Dyrektor/ Wicedyrektor:
1. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem wdrożonych procedur.
2. Podejmuje działania mające na celu organizację pracy placówki w oparciu o wytyczne
MEN, GIS i MZ, w tym podejmuje decyzje o formie i sposobie prowadzenia zajęć.
3. Podejmuje działania w przypadku stwierdzenia na terenie placówki przypadku
wystąpienia koronowirusa lub jego podejrzenia, w tym kontaktuje się telefonicznie
z rodzicami ucznia u którego występuje podejrzenie zachorowania.
4. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu oraz wdraża
w placówce wytyczne tych organów.
Rodzice, opiekunowie prawni:
1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie szkoły i internatu.
2. Stosują się do zasad zawartych w procedurach bezpieczeństwa.
3. Udostępniają wychowawcy klasy aktualne numery telefonów, dzięki którym szkoła
może się z nimi niezwłocznie skontaktować.

4. Nie wysyłają do szkoły uczniów chorych, przeziębionych, z katarem, kaszlem lub
innymi objawami sugerującymi chorobę.
5. Zaopatrują ucznia w środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki. (Ilość
zapewniająca higieniczne korzystanie z maseczek, rękawiczek).
6. Wyrażają pisemną zgodę na mierzenie temperatury oraz wypełniają ankietę
epidemiologiczną
7. Niezwłocznie informują dyrektora/ wicedyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub
podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach
występowania wirusa.
Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy administracji i obsługi:
1. Przestrzegają i stosują procedury reżimu sanitarnego i nadzorują uczniów w tym
zakresie.
2. Przestrzegają zarządzeń dyrektora dotyczących organizacji lub zmian organizacji
pracy placówki w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
3. Informują dyrektora/wicedyrektora oraz rodziców ucznia o podejrzeniu zachorowania.
4. Wychowawcy zapoznają uczniów z procedurami bezpieczeństwa, na bieżąco
monitorują sytuację domową ucznia, bezzwłocznie kontaktują się z rodzicem
w przypadku podejrzenia lub wystąpienia u ucznia wszelkich objawów chorobowych
np. infekcji górnych dróg oddechowych itp.
5. Niezwłocznie informują dyrektora /wicedyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub
podejrzanymi o zachorowanie na koronawirusa bądź o przebywaniu w miejscach
występowania wirusa.
6. Przestrzegają wytycznych organów nadzorujących sytuację epidemiologiczną
w przypadku wystąpienia zagrożenia.
I. Zasady ogólne
1. Placówka funkcjonuje w oparciu o tygodniowy rozkład zajęć kształcenia w trybie
stacjonarnym. Decyzję o innej formie kształcenia (mieszanej - hybrydowej, zdalnej)
podejmuje dyrektor w oparciu o decyzje GIS i MZ wyznaczające strefy zagrożenia
epidemiologicznego „czerwonej” lub „żółtej”. Wprowadzenie innej formy kształcenia
wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
2. Na terenie szkoły i internatu wydziela się odrębne pomieszczenie tzw. izolatkę celem
skierowania tam na określonych zasadach ucznia, pracownika podejrzanego o zarażenie
lub z innymi objawami chorobowymi w tym górnych dróg oddechowych.
3. W szkole i na jej terenie mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
4. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego zapoznają uczniów i ich rodziców
z procedurami bezpieczeństwa oraz zbierają od uczniów pełnoletnich i rodziców uczniów
niepełnoletnich pisemne zgody na monitorowanie temperatury ciała.
5. Na terenie szkoły zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice).
Środki te należy stosować w pomieszczeniach wspólnego użytkowania np. sekretariat,
szatnia, korytarze szkoły itp.
6. Pobyt osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum i bezwzględnie
obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych .
7. Uczniów i pracowników obowiązuje przestrzeganie wszelkich podstawowych zasad
bezpieczeństwa:
1) dezynfekowanie rąk po wejściu do szkoły,
2) w ciągu dnia jak najczęstsze mycie rąk ciepłą wodą z mydłem,
3) zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas kichania i kaszlu,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4) zachowanie dystansu społecznego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,

5) osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wyrzucić je po zużyciu do właściwego
kosza z odpadami,
6) przestrzegać zasad higienicznego spożywania posiłków.
8. Uczniowie podczas zajęć korzystają wyłącznie z własnych podręczników, przyborów
szkolnych. Nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą oraz
udostępniać ich osobom trzecim.
9. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
12. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy
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.
13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp uczniom.
Przybory i sprzęt wykorzystywane podczas zajęć np. klawiatury laptopów, komputerów
itp. należy czyścić lub dezynfekować po zakończeniu zajęć.
15. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zobowiązani są do udostępnienia numeru telefonu,
który
zapewni
szybką
i
skuteczną
komunikację
z
wychowawcą,
dyrektorem/wicedyrektorem, kierownikiem internatu.
16. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przypadku kontaktów powinni
stosować środki ochrony osobistej.
17. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkolnej w oparciu o zmieniony
regulamin biblioteki określający m.in. godziny jej pracy, uwzględniający konieczny okres
2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
18. Uczniowie mają zapewnioną opiekę medyczną – pielęgniarkę szkolną w oparciu
o zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy,
uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych
m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
19. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji dróg oddechowych u ucznia zostaje on
odizolowany od innych osób. Rodzice/opiekunowie chorego ucznia są niezwłocznie
informowani o zaistniałej sytuacji i są zobowiązani do jak najszybszego odbioru ucznia z
placówki.
20. Uczeń skierowany do izolatki przebywa w niej pod nadzorem osoby wyznaczonej zgodnie
z procedurami ustalonymi przez dyrektora szkoły lub pielęgniarki szkolnej w godzinach
jej pracy. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować
dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką, założyć rękawiczki.
21. Internat funkcjonuje zgodnie z opracowanym regulaminem uwzględniającym zasady
bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa i wytycznymi GIS, MEN i MZ.
II. Zasady pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły
1. Wszyscy pracownicy szkoły przychodzą do pracy zdrowi, bez objawów infekcji.
2. Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą
zakażoną, podejrzaną o zakażenie; przebywające w domu z osobami poddanymi
kwarantannie lub izolacji, lub sami podlegający tym obowiązkom – nie mogą przychodzić
do pracy i mają obowiązek poinformowania o tym dyrektora szkoły.

3. Pracownik, nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie
poinformować dyrektora/wicedyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej
nieobecności w pracy. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem ustala, czy nauczyciel
może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo
do 100 proc. wynagrodzenia. Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy,
to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie
o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania
(zachowanie prawa do 80 proc. wynagrodzenia). Po otrzymaniu pisemnej decyzji
o kwarantannie pracownik/nauczyciel powinien ją bezzwłocznie przekazać pracodawcy.
Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
4. Pracownicy/ nauczyciele szkoły po 60. roku życia znajdujące się w tzw. grupie ryzyka
i narażone na większe ryzyko ciężkiego przebiegu zachorowania na COVID-19 powinny
bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować środki ochrony osobistej.
5. Dyrektor szkoły dba o zapewnienie sprzętu i środków do higieny, czyszczenia
i dezynfekcji pomieszczeń, monitoruje zachowanie czystości w miejscach pracy, salach
lekcyjnych oraz przestrzeniach wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i ciągach
komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych.
6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby nikogo
nie narażać na wdychanie oparów. Lista stosowanych środków dezynfekujących wraz
z opisem znajdować się powinna u kierownika administracyjnego.
7. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zachować zasady bezpieczeństwa opracowane
na czas podwyższonej ostrożności.
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III. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia
u ucznia/nauczyciela/pracownika szkoły
Jeżeli uczeń/nauczyciel/pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej,
należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu
(izolatce). Osoba taka powinna bezzwłocznie założyć maseczkę. O zaistniałej sytuacji
informowany jest dyrektor/wicedyrektor szkoły.
Jeśli w/w przypadek nastąpił w godzinach pracy pielęgniarki szkolnej przeprowadza ona
wywiad z osoba chorą i podejmuje decyzję odnośnie dalszego działania np. wskazuje
konieczność konsultacji z lekarzem.
W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa
Medycznego, powinna ona pozostać w izolatce i skorzystać z teleporady medycznej, bądź
udać się do domu indywidualnym (własnym) środkiem transportu, unikając transportu
zbiorowego. Uczeń niepełnoletni opuszcza szkołę tylko pod opieką rodzica/ opiekuna
prawnego lub innej osoby (za pisemną zgodą rodzica). Uczeń pełnoletni może opuścić
placówkę za zgodą rodzica (pisemna lub telefoniczna).
W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe,
aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji
poinformować dyrektora szkoły, powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która
przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

