PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU
W CZASIE EPIDEMII

ZASADY OGÓLNE
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Wszyscy przebywający na terenie szkoły i internatu w częściach wspólnych mają obowiązek
noszenia maseczki.
3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk – środki do
dezynfekcji umieszczone są przy każdym wejściu.
4. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
5. Osoby z zewnątrz przebywające na terenie szkoły muszą dezynfekować dłonie lub mieć
założone rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.
6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w pomieszczeniach, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
7. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
9. Uczniowie powinni jak najczęściej korzystać ze świeżego powietrza, szczególnie w czasie
przerw z zachowaniem dystansu oraz na zajęciach wychowania fizycznego i samoobrony.
10. Wyjścia poza teren szkoły można organizować wyłącznie z zachowaniem dystansu
społecznego albo z zachowaniem zasady obowiązkowego zakrywania ust i nosa. Przed
wyjściem ze szkoły opiekun grupy mierzy uczniom temperaturę (czyli zgoda nie może
dotyczyć tylko sytuacji, kiedy występują objawy chorobowe).

ZAJĘCIA LEKCYJNE
1. Zajęcia lekcyjne odbywają się na terenie szkoły.
2. Przed wejściem do sali uczniowie i nauczyciele obowiązkowo dezynfekują ręce.
3. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielom przyłbice.

4. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli
ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów
i pracowników. Zgoda i opinia mogą być wydane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków
komunikacji społecznej lub innych środków łączności, utrwalona w formie protokołu
lub notatki.
5. Zawieszenie zajęć w szkole może dotyczyć grupy, klasy lub całej szkoły.
6. O zawieszeniu zajęć dyrektor szkoły informuje Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
7. W okresie czasowego zawieszenia zajęć prowadzone jest nauczanie zdalne.
8. W trakcie nauczania zdalnego nauczyciele pracują na sprzęcie szkolnym na terenie placówki.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z WYKONANIEM (MODEL W)
1. W przypadku odbywania zajęć praktycznych przez uczniów poza terenem szkoły 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.
2. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę
(uczniów i nauczycieli)*.
* Do przestrzeni tej nie wlicza się ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń
porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych.
3. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
4. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
(1 uczeń – 1 ławka szkolna).
5. Podczas korzystania z szatni zachowany musi być dystans 1,5 m.

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SAMOOBRONY
1. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego i samoobrony odbywają się na świeżym
powietrzu.
2. Przed zajęciami oraz po zajęciach uczniowie korzystają z szatni w małych grupach –
nauczyciele ustalają kolejność grup wchodzących do pomieszczeń.
3. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, sprzęt na siłowni itp.) wykorzystywane podczas
zajęć są czyszczone lub dezynfekowane, a podłoga umyta detergentem lub dezynfekowana
po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i samoobrony, w których nie można zachować
dystansu ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe.

BIBLIOTEKA SZKOLNA
1. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
2. W bibliotece przebywa tylko jeden uczeń.
3. Książki zwracane do biblioteki poddawane są trzydniowej kwarantannie, w tym czasie
znajdują się one w przygotowanych kartonach.
4. Książki do wypożyczenia podaje bibliotekarz, uczniowie nie mogą samodzielnie korzystać
z książek z wolnego dostępu.
5.

Czytelnia jest nieczynna.

INTERNAT
1. W internacie mogą przebywać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji.
2. Przed wejściem do internatu wychowankowie i pracownicy dezynfekują ręce.
3. W czasie pobytu w internacie uczniowie starają się zachować dystans, utrzymują czystość
w użytkowanych pomieszczeniach, często myją ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzą
pomieszczenia mieszkalne.
4. Wychowankowie przechowują własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste
w przydzielonej im szafce i ograniczają dostęp do nich dla osób trzecich.
5. W internacie nie powinny przebywać osoby z zewnątrz, w szczególnych przypadkach za zgodą
wychowawcy osoby takie muszą zachowywać wszelkie środki ostrożności (osłona ust i nosa,
rękawiczki lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
6. W przestrzeniach wspólnych zachowane muszą być podwyższone rygory bezpieczeństwa
i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów
w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych, dezynfekowanie powierzchni
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, poręczy krzeseł.
7. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji górnych dróg
oddechowych, zostanie on natychmiast odizolowany od innych osób i umieszczony
w izolatce. Niezwłocznie zostaną telefonicznie poinformowani o tym rodzice/opiekunowie
ucznia oraz dyrektor szkoły.

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA U UCZNIA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY
1. Wszyscy uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice oraz pracownicy
szkoły składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała termometrem
bezdotykowym.
2. Jeżeli pracownik szkoły lub uczeń będzie przejawiał niepokojące objawy: temperatura ciała
powyżej 37,5°, katar, kaszel, duszności, silny ból głowy lub inne pracownika lub ucznia należy
odizolować w wyznaczonym pomieszczeniu – sala 203 II piętro budynek A - wyposażonym
w środki ochrony osobistej i dezynfekujące. Uczeń podejrzany o zakażenie znajduje się tam
pod opieka pielęgniarki, a w przypadku jej nieobecności – pedagoga szkolnego.
3. Obszar , w którym poruszał się pracownik lub uczeń z objawami, będzie bezzwłocznie
poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.)
4. O zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły zawiadamia Organ Prowadzący oraz Powiatową Stację
Sanitarno – Epidemiologiczną w Kłodzku (tel. 74 867 35 26), a w razie pogorszenia się stanu
zdrowia osoby odizolowanej dzwoni pod numer 999 lub 112 i informuje o możliwości
zakażenia koronawirusem.
W przypadku ucznia niepełnoletniego należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić jego
rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (najlepiej własnym środkiem transportu).
5. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca tym osobom stosowanie się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
6. Dalsze kroki profilaktyczne podejmuje dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym,
stosując się ściśle do wytycznych PSSE.
7. W przypadku wdrożenia przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dodatkowych
procedur, należy je niezwłocznie zastosować.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA
1. Wyjaśnienie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego
zostały wprowadzone.
2. Dopilnowanie, aby uczniowie przy wejściu do sali dezynfekowali ręce.
3. Dopilnowanie, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
4. Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, w miarę
potrzeby częściej.

5. Ograniczenie aktywności, które utrudniają zachowanie dystansu społecznego pomiędzy
uczniami.

OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczestnictwo w zajęciach szkolnych tylko w przypadku braku objawów chorobowych.
2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły.
3. Bezwzględne stosowanie zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki
na powitanie, zachowywanie dystansu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Zabieranie do szkoły własnych podręczników i przyborów.
5. Zasłanianie twarzy podczas kichania i kasłania.
6. Unikanie większych skupisk uczniów, zachowywanie dystansu.

