Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
imienia Jana Kilińskiego w Zelowie
w okresie pandemii Covid-19 od 1 września 2020 r.
1.

Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie osoby (uczniowie, pracownicy, osoby z zewnątrz) bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji.

2.

Kontakt rodzice/ opiekunowie – szkoła odbywa się przede wszystkim w formie elektronicznej i
telefonicznej.

3.

Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie szkoły tylko jeśli jest taka konieczność. Wówczas stosują
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekują ręce i przebywają w
wyznaczonych obszarach.

4.

Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad higieny:
częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

5.

Przy wejściu do każdego budynku szkoły należy użyć środka dezynfekującego.

6.

Osoby (uczniowie, pracownicy, osoby z zewnątrz) przebywające na terenie szkoły powinny zachować
dystans społeczny lub używać maseczek (albo innej formy zakrycia nosa i ust).

7.

Informacje o konieczności i sposobie dezynfekcji umieszczone są przy każdym wejściu.

8.

Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

9.

Uczeń zobowiązany jest do używania własnych przyborów i podręczników. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
11. W czasie przerw nakazuje się noszenie maseczek ochronnych ((albo innej formy zakrycia nosa i ust) w
miejscach wspólnie użytkowanych (np. korytarz) gdy nie ma możliwości utrzymania zasady dystansu
społecznego oraz, w miarę możliwości, spędzanie przerw na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
12. W czasie przerw uczniowie mogą pozostawać w klasach, jeżeli nauczyciel będzie mógł pełnić nad nimi
opiekę. W czasie opieki nad uczniami w pracowni, nauczyciel nie może pełnić dyżuru na korytarzu.
13. Sale i części wspólne (np.: korytarze) są regularnie wietrzone (co najmniej raz na godzinę), w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach szkolnych są regularnie czyszczone lub dezynfekowane.

Zajęcia W-F
15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są regularnie myte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu ćwiczenia i gry kontaktowe są ograniczone.
17. Użyty podczas zajęć sprzęt jest dezynfekowany przez uczniów pod nadzorem nauczyciela po
zakończeniu zajęć .
18. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne organizowane są w szkole z uwzględnieniem ogólnych zasad
funkcjonowania szkoły.
19. Wyjazdy i wycieczki szkolne odbywają się z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas
przebywania w miejscach publicznych oraz środkach transportu publicznego w danym obszarze.
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20. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się
rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw
międzylekcyjnych.
21. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami do niezbędnego minimum.

Zajęcia praktyczne
22. Podczas zajęć praktycznych przestrzegane są ogólne zasady pracy szkoły podczas pandemii Covid 19
(higiena, dezynfekcja rąk po wejściu, dystans społeczny/ maseczka).
23. Po wykonaniu ćwiczenia uczeń pod nadzorem nauczyciela dezynfekuje narzędzia, przyrządy i maszyny,
które użytkował.
24. 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.

Szatnia
25. Uczniowie zobowiązani są do korzystania z szatni przypisanej ich klasie i możliwie krótkiego w niej
przebywania.

Biblioteka szkolna
26. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się w wyznaczonych godzinach.
27. Uczniowie oczekują na wypożyczenie z zachowaniem dystansu oraz w maseczkach.
28. Książki i inne materiały przechowywane w bibliotece szkolnej podlegają dwudniowej kwarantannie.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
29. Szkoła prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i
w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
30. Dezynfekcja w szkole odbywa się z przestrzeganiem zaleceń producenta środka do dezynfekcji, w tym
przestrzeganiem czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów,
tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
31. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
32. Na terenie szkoły znajdują się miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i rękawiczek
jednorazowych.

Posiłki
33. Przy organizacji żywienia w szkole (pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok
warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
pracowników.
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34. Podczas posiłków zachowane są odstępy między jedzącymi.
35. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe
warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
36. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min.
60°C lub wyparzane.
37. Dania i produkty wydawane są przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
38. Po każdym posiłku następuje dezynfekcja strefy jadalni.
39. Uczniowie i pracownicy szkoły korzystają z obiadów według harmonogramu.

Internat
40. Pracę internatu w czasie pandemii regulują ogólne zasady postępowania w szkole oraz Regulamin
zachowania bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid-19 na terenie internatu przy Zespole Szkół
Ponadpodstawowych imienia Jana Kilińskiego w Zelowie.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
41. Pracownicy szkoły (w tym warsztatów, internatu), którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
42. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych:
a. powiadomić telefonicznie dyrektora o swoim stanie zdrowia,
b. po zapewnieniu opieki uczniom, opuścić szkołę,
c. skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną).
d. obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie
zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz
zdezynfekowanie powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) oraz zastosowane
indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia uczniów
43. Jeśli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w
szczególności gorączkę, kaszel:
a. Nauczyciel powiadomi telefonicznie pielęgniarkę (w godzinach jej pracy) lub sekretariat szkoły.
b. Wyznaczona przez dyrektora osoba z personelu niepedagogiczneg zaprowadzi ucznia do szkolnego
izolatorium.
c. Uczeń pełnoletni, który dysponuje własnym środkiem transportu może wrócić do domu . Jeśli nie
powiadamia rodziców/ opiekunów o konieczności odebrania go ze szkoły.
d. Rodzice/opiekunowie ucznia niepełnoletniego zostaną powiadomieni o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
e. Uczeń przyprowadzony jest do izolatorium przez wyznaczoną przez dyrektora osobę z personelu
niepedagogicznego i przebywa tam do momentu odebrania go ze szkoły przez rodzica/opiekuna.
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44. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Przejście na inne warianty nauczania
45. Szkoła lub jej część przechodzi na nauczanie hybrydowe lub zdalne decyzją Dyrektora szkoły.
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Regulamin zachowania bezpieczeństwa w trakcie pandemii Covid-19 na
terenie internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana
Kilińskiego w Zelowie.

Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są:
1. Wychowawcy/opiekunowie nocni.
2. Wychowankowie.
3. Pracownicy niepedagogiczni.
4. Rodzice/opiekunowie prawni.
5. Osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

1. Rodzice/opiekunowie prawni zaopatrują młodzież zakwaterowaną w internacie w indywidualną osłonę ust i
nosa, z której wychowanek/ka zobowiązany/a jest korzystać w przestrzeni wspólnej w internacie.
2. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków niepełnoletnich oraz pełnoletni zakwaterowani w internacie
wypełniają deklarację o stanie zdrowia oraz wyrażają zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez
pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru. (wzór w załączniku)
3. Do internatu wstępu nie mają wychowankowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na
infekcję. Po wejściu do budynku internatu każdemu pracownikowi oraz wychowankowi mierzona będzie
temperatura bezdotykowym termometrem.
4. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku internatu znajdują się numery telefonów do organu
prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się
skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
5. Wychowankowie, wychowawcy i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą w
każdej przestrzeni internatu.
6. Należy ograniczyć bliskie kontakty pomiędzy wychowankami.
7. Należy wietrzyć jak najczęściej pomieszczenia mieszkalne i ogólnodostępne.
8. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków oraz goście nie wchodzą na teren internatu.
9. Przebywanie osób z zewnątrz w placówce ograniczone jest do niezbędnego minimum, czyli do osób, które
ściśle współpracują z placówką, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe/dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
10. Wychowanek oraz jego rodzice/opiekunowie prawni a także wszyscy pracownicy internatu mają obowiązek
zapoznania się z niniejszym regulaminem.
11. Obowiązkiem każdego wychowanka i pracownika po wejściu do internatu jest podjęcie czynności
dezynfekcji rąk.
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12. Należy często myć ręce pod bieżącą wodą z mydłem lub w przypadku braku dostępu do wody dezynfekować
je.
13. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
14. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużyte chusteczki oraz
środki ochrony osobistej należy bezzwłocznie wyrzucić do wyznaczonego zamkniętego pojemnika, celem
utylizacji i umyć ręce.
15. Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
16. Należy ograniczyć korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku, a w przypadku korzystania z nich należy
rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności tj. należy stosować środki ochrony osobistej
(maseczki ochronne/przyłbice), myć/dezynfekować ręce, zachować odstęp.
17. Wychowanek jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby jego pokój mieszkalny był utrzymany w
czystości i higienie.
18. Opuszczając placówkę wychowanek każdorazowo zgłasza ten fakt wychowawcy. W uzasadnionych
przypadkach wychowawca może odmówić opuszczenia placówki przez wychowanka.
19. Wychowanek ma obowiązek zgłosić wychowawcy wszelkie objawy złego samopoczucia.
20. Należy zachować zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikać surowego
mięsa i mleka). Należy używać własnych sztućców i naczyń oraz myć je z użyciem detergentów.
21. Wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie
czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i stołówka oraz miejsca przeznaczone do
wspólnego użytkowania.
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Oświadczenie rodziców
.............................................................................
imię i nazwisko dziecka
Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka
termometrem bezdotykowym
................................. podpis rodzica
Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14
dni:
 nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie, nie przebywał w transmisji
koronawirusa
 nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie
koronawirusem oraz że:
 u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności
właściwe zaznaczyć

................................. podpis rodzica
Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie internatu
szkoły pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych
środków ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-1 Rozumiem i
podejmuję ryzyko zakażenia oraz wystąpienia powikłań choroby COVID-19,
a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny

............................... podpis rodzica
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Oświadczenie ucznia pełnoletniego
.............................................................................
imię i nazwisko dziecka
Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury termometrem
bezdotykowym
................................. podpis ucznia
Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że nikt z domowników, w okresie ostatnich 14
dni:
 nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie, nie przebywał w transmisji
koronawirusa
 nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie
koronawirusem oraz że:
 u mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności
właściwe zaznaczyć

................................. podpis ucznia
Jestem świadomy/świadoma, że podczas przebywania na terenie internatu szkoły pomimo
stosowanych procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz zastosowanych środków
ochronnych, może dojść do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-1 Rozumiem i podejmuję
ryzyko
zakażenia
oraz
wystąpienia
powikłań
choroby
COVID-19,
a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków mojej rodziny

............................... podpis ucznia
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