Procedura organizacji zajęć w szkole w od 17 maja 2021 r. mająca na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, słuchaczy, rodziców,
nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, w trakcie prowadzonych w
szkole zajęć
Opracowana na podstawie „Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)”
Postanowienia ogólne
Dystans
Dezynfekcja

 minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
 przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem

Higiena

 częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu,

Maseczka

 w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy

dezynfekującym.

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

grupami.
Wietrzenie
 przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy
nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych
lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły umożliwia się
skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Wchodząc do budynku szkoły lub na teren szkoły należy przestrzegać 1,5 m dystansu.
5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć ucznia w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej
(zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma
możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
6. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów i słuchaczy ZSG w
Łęcznej
7. Ogranicza się przebywanie w budynku szkoły osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko
osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania środków
ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od
innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.
8. Wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego numeru telefonu lub innego skutecznego
sposobu komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.
9. Szkoła posiada 3 termometry bezdotykowe
10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizolowuje ucznia
w specjalnym pomieszczeniu - izolatorium i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o
konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
11. W czasie przerwy uczniowie nie mogą gromadzić się w jednym miejscu, należy zachować
odpowiedni dystans – 1,5 m
12. W miarę możliwości, jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej Sali,
13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele::
 Zachowana jest odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o
wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 Pozostawia się wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 przed rozpoczęciem zajęć należy zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka nauczyciela,
 w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
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 w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub
środków do dezynfekcji rąk - przez pracodawcę.
14. 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.
15. Sprzęty sportowe bedą dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące
się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte lub
uniemożliwi się do nich dostęp.
16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
17. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy muszą być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub
innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem
lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu
przez daną klasę.
18. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i
podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
19. W czasie przerwy zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
22. Z szatni korzystają uczniowie w miarę potrzeby, zachowując bezpieczną odległość, samodzielnie
odwieszając i zabierając okrycia wierzchnie.
23. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z
uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki
(chirurgicznej).
24. Zajęcia pozalekcyjne organizuje się w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem
ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych
zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.
25. Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, będą aktualizowane wraz ze zmianami
prawnymi przez dyrektora szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Na terenie szkoły zaleca się noszenie maseczek zakrywających usta i nos oraz rękawiczek
ochronnych.
3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym
szczególnie czyszczenia ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń w których odbywają się zajęcia,
biblioteki szkolnej, a także dezynfekowania co 3 h toalet i powierzchni dotykowych: poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i
pomieszczeniach socjalnych, a także klawiatur komputerowych. Dezynfekcję pomieszczeń, w
których odbywały się zajęcia dokonuje się za każdym razem po ich zakończeniu. Przeprowadzając
dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka
do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie i pracownicy szkoły nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
4. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły muszą dezynfekować
dłonie, zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos maseczką.
5. Regularnie myje się ręce wodą z mydłem oraz pilnuje, aby robili to uczniowie, szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z
toalety.
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6. Monitoruje się codzienne wietrzenie sal i korytarzy, jednocześnie zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. Korytarze wietrzone są w czasie lekcji a sale w czasie
przerwy międzylekcyjnej
7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub
czyszczenie z użyciem detergentu. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek
lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Odpady
wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane
np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka
zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na
odpady zmieszane.
9. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów i
słuchaczy w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

Korzystanie z biblioteki
1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia
i wychodzenia do niej przez uczniów jest – nauczyciel bibliotekarz.
2. W bibliotece może jednocześnie przebywać 6 uczniów.
3. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki , a także
środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby.
4. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min. 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na
wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z
wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny i po tym okresie włączyć do ponownego
użytkowania. Powyższe czynności należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy
wykorzystaniu maseczek i rękawiczek.
5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie
należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów
celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV.
6. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały
książki.
7. W trakcie korzystania przez uczniów z czytelni odległości pomiędzy poszczególnymi uczniami nie
powinny wynosić mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń).

Spożywanie posiłków
1. Spożywanie posiłków powinno odbywać się z zachowaniem dystansu.
2. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów i słuchaczy w salach lekcyjnych z zachowaniem
zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
3. Uczniowie i słuchacze mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/słuchacza
1. Wszyscy uczniowie/słuchacze zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. Procedury zostały opublikowane na stronie
internetowej szkoły, wywieszone na tablicy ogłoszeń i przekazane za pomocą dziennika
elektronicznego w celu zapoznania się.
2. Wobec ucznia lub słuchacza, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub
choroby COVID-19 (np. duszności, kaszel, gorączka) podejmuje się następujące działania:
a) nauczyciel bezzwłocznie odizolowuje ucznia lub słuchacza odprowadzając go do tzw.
IZOLATORIUM,
b) nauczyciel lub wyznaczony pracownik bezzwłocznie zabezpiecza się w sekretariacie w maskę
z filtrem i rękawiczki,
c) pozostaje z uczniem utrzymując min. 2 m odległości,
d) telefonicznie zawiadamia dyrektora lub inną osobę z kierownictwa o zaistniałej sytuacji,
e) zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,
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f) dyrektor lub inna osoba bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze
kroki bezpieczeństwa, w razie złego stanu ucznia/słuchacza dzwoni na nr tel.: 999 lub 112.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. Procedury zostały opublikowane na stronie
internetowej szkoły, wywieszone na tablicy ogłoszeń a każda grupa pracowników (nauczyciele,
administracja, obsługa) szkoły otrzymała od sekretarza szkoły procedury w formie papierowej do
zapoznania się.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
3. W przypadku pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które
zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowano rozwiązania minimalizujące
ryzyko zakażenia (nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.
4. Przygotowano i wyposażono (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący)
pomieszczenie oznaczone tabliczką – Izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w
przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
5. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni
pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz
powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić
pod nr 999 lub 112.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od
wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz
kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania
się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły
kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny
ryzyka epidemiologicznego.
8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi
zakażenie koronawirusem oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami
zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się do zalecenia
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
11. Śledzone są na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych
na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów
prawa.
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