Instrukcja bezpieczeństwa i organizacji zajęć z uczniami w szkole w
czasie pandemii COVID-19 obowiązująca w Zespole Szkół nr 6 im.
Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej.

1. Instrukcja określa zasady funkcjonowania placówki w czasie pandemii
COVID-19, zasady postępowania w trakcie trwania pandemii oraz w
przypadku wykrycia zagrożenia występowania w placówce COVID-19.
2. Celem instrukcji jest zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się
osób zdrowych.
3. Dyrektor ustala procedury obowiązujące w placówce w warunkach
pandemii COVID-19 oraz
organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego.
4. Obowiązki dyrektora
4.1. Dyrektor określa procedury obowiązujące w placówce według wymogów
zwiększonego reżimu
sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
4. 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia
odpowiednich środków do dezynfekcji.
4. 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na
okres wzmożonego reżimu
sanitarnego w warunkach pandemii.
4.4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych
informacji o liczbie
uczniów, którzy będą korzystać z konsultacji na terenie szkoły w czasie
trwania pandemii.
4.5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia
zakażenia COVID-19 u ucznia lub pracownika.
4.6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (jednorazowe
rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice ) oraz środki do dezynfekcji rąk i
powierzchni.
5. Obowiązki pracowników.
5.1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, nieprzebywające w
kwarantannie lub
niezamieszkujące z osobami poddanymi kwarantannie.
5.2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i
pomiaru temperatury.

5.3. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz wystąpienia
niepokojących objawów (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w
domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
5.4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki oraz w trakcie
pracy pracownik odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji
umieszczonej w widocznych miejscach w placówce, myje ręce zgodnie z
instrukcją.
5.5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po budynku.
5.6. Pracownicy Zespołu Szkół nr 6 w Rudzie Śląskiej pracują wg ustalonego
przez Dyrektora
harmonogramu pełniąc swoje obowiązki:
a) nauczyciele organizują zajęcia (konsultacje) oraz pełnią opiekę nad
uczniami w czasie przerw
higienicznych,
b) wyznaczony nauczyciel dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie
ucznia, u którego
stwierdzono podejrzenie zakażenia COVID-19
c) personel obsługi, wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekują
powierzchnie dotykowe.
6. Organizacja pracy w szkole.
6.1. Do szkoły mogą być przychodzić tylko uczniowie zdrowi bez objawów
chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
6.2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych nie wolno
przychodzić uczniowi do szkoły.
6.3. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak kaszel, złe
samopoczucie, trudności
w oddychaniu, uczeń nie zostanie wpuszczony do szkoły.
6.4. W konsultacjach ( w jednej grupie) jednocześnie może uczestniczyć
maksymalnie 12 uczniów.
6.5. W bibliotece szkolnej może jednocześnie przebywać 2 uczniów.
6.6. W salach lekcyjnych uczniowie zajmują wskazane miejsca siedzące z
zachowaniem odległości co
najmniej 1,5 m. od drugiej osoby.
6.7. Salę należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
6.8. Po każdej grupie należy wykonywać prace porządkowe, z
uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych, poręczy, klamek,
powierzchni płaskich, stołów, włączników, itd. Czynności te mają być
wykonywane tak, aby uczniowie nie wdychali oparów środków służących do
dezynfekcji.

6.9. Uczniowie regularnie myją ręce szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
i po posiłku, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z
toalety.
6.10. Zaleca się przebywanie na terenach zielonych należących do szkoły z
uwzględnieniem zachowania odległości 2m.
6.11. W pomieszczeniach sanitarnych zostają powieszone instrukcje
prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji rąk.
7. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u ucznia lub
personelu szkoły.
7.1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących chorobę.
7.2. W Szkole zostanie przygotowane izolatorium (gabinet pielęgniarki
szkolnej) - pomieszczenie służące do odizolowania ucznia, u którego
zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest
wyposażenie w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. W
pomieszczeniu tym uczeń z
podejrzanymi objawami będzie przebywać w oczekiwaniu na
rodziców/opiekunów, którzy po
poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać go
ze szkoły. Rodzice
zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie sanepid oraz zastosować się
do uzyskanych tam instrukcji. Niezależnie od działań rodziców, szkoła
również informuje sanepid.
7.3. W przypadku ryzyka zarażenia ucznia lub pracownika szkoły, należy
odizolować teren oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji.
Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pracownikami stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
8. Instrukcja obowiązuje wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół
nr 6 im. Mikołaja Kopernika od 25.05 2020 roku do odwołania.

