Procedura organizacji pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2
w czasie epidemii - obowiązująca od 1 września 2020r.
I. Postanowienia ogólne
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie osoba zdrowa:
a) uczeń/ pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych,
b) uczeń/ pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych.
2. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie szkoły jeżeli ich obecność jest
niezbędna. Osoby te są zobowiązane do stosowania środków ochronnych( osłona
nosa i ust, dezynfekcja rąk.
3. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób
z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.
4. Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej
z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.
5.Rodzice zwalniają i usprawiedliwiają nieobecności uczniów za pośrednictwem
dziennika Librus.
6.Uczeń pełnoletni może prosić o zwolnienie z lekcji lub usprawiedliwienie
nieobecności za pośrednictwem dziennika Librus.

II. Warunki higieniczne
1. Wszyscy uczniowie i pracownicy placówki zobowiązani są do przestrzegania
najwyższych standardów higienicznych to jest częstego mycia rąk.
2. Na terenie szkoły lub placówki obowiązują ogólne zasady higieny tj. ochrona ust
i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.
3. Szkoła jest wyposażona w środki dezynfekujące do odkażania powierzchni oraz
środki dezynfekujące do dezynfekcji rąk i stosuje je zgodnie z zaleceniami
producentów.
4. Każdy wchodzący do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk.
5. Na terenie szkoły przeprowadzany jest codzienny monitoring prac porządkowych.
6. Na terenie szkoły jest przygotowana izolatka dla osób z objawami chorobowymi.

III. Organizacja pracy szkoły
1. Zapewnia się taką organizację pracy, która ograniczy gromadzenie się grup uczniów
na terenie szkoły.
2. Przerwy w miarę możliwości uczniowie mogą spędzać na świeżym powietrzu na
terenie boiska szkolnego.
3. W czasie przerw są wietrzone sale lekcyjne, a w czasie lekcji korytarze szkolne.
4. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów.
5. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników i przyborów szkolnych.
6. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się zgodnie z odrębna procedurą.

IV. Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada maskę jednorazową lub przyłbicę, rękawiczki
jednorazowe.
2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
przejmie obowiązki pracownika.
4. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami to podaje uczniom instrukcję, aby nie
zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
5. Otwiera okno.
6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami
choroby.
7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami to uczniowie wraz z osobą
wyznaczoną przez dyrektora opuszczają salę, myją dokładnie i dezynfekują ręce. Sala
jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem
kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów
epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

V. Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia u ucznia
1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada maskę jednorazową lub przyłbicę, rękawiczki
jednorazowe.
2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym
miejscu (najlepiej przodem do otwartego okna), założyć maskę jednorazową lub
przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem dyżurnym , który niezwłocznie wyznacza
osobę, która zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
4. Wychowawca lub dyrektor dyżurny powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie
odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
5. Nauczyciel przekazuje ucznia
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6. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą wyznaczoną przez
dyrektora czeka na rodziców.
7. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego,
założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
8. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje uczniów, aby umyli i zdezynfekowali
ręce.
9. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana
i dokładnie wietrzona.
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11. Uczeń pełnoletni z objawami choroby jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala może,
po konsultacji dyrektora dyżurnego z rodzicami , samodzielnie opuścić szkołę.
12. Rodzic/ pełnoletni uczeń ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora
placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid – 19.

Procedura może ulegać zmianie ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną,
wytyczne GIS i MEN.

