PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. w SŁUPSKU
FILIA W SŁAWNIE
W CZASIE EPIDEMII COVID-19
OBOWIĄZUJĄCE OD 31 MAJA 2021 r.

Zasady Ogólne
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy
domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
1) Zakazuje się wchodzenia na teren szkoły uczniom, pracownikom i rodzicom
z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych.
2. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku
szkoły zapewnia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
3. Rodzice/opiekunowie uczniów klas I-III cyklu sześcioletniego mogą wchodzić do
przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
1) jeden rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna min. 1,5 m,
3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Rodzice/opiekunowie uczniów pozostałych klas nie mogą wchodzić do budynku
szkolnego. Odprowadzają i odbierają dziecko czekając na zewnątrz budynku szkolnego.
Rodzice po przyprowadzeniu dziecka opuszczają teren szkoły.
5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć ucznia w maseczki do zastosowania
w przestrzeni wspólnej szkoły.

Zasady wejścia do budynku
1. Uczniowie klas I-III cyklu sześcioletniego wraz z jednym opiekunem wchodzą wejściem
głównym i udają się samodzielnie (bez opiekuna) do sali dydaktycznej. Opiekun na czas
pobytu dziecka w szkole opuszcza teren szkoły.
2. Uczniowie pozostałych klas wchodzą bez opiekunów wejściem głównym i udają się do
sali dydaktycznej.

Zasady przebywania w budynku szkolnym
1. Osoby przebywające w budynku szkolnym zachowują od siebie dystans min. 1,5 m.
2. W częściach wspólnych należy obowiązkowo stosować środki ochronne: maseczki,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
3. W szkole zakazuje się przebywania osób z zewnątrz.
4. W razie konieczności wejścia na teren szkoły rodziców/opiekunów lub osób postronnych
(kontakt z kierownikiem filii) obowiązuje stosowanie środków ochronnych: maseczka,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

5. Rekomenduje się kontakt rodziców/opiekunów z nauczycielem z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość.
6. W szkole obowiązują dla wszystkich 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.
7. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk i płyn do dezynfekcji
przedmiotów. Nauczyciel może sam dezynfekować sprzęty po każdym uczniu lub klasie.
8. W salach lekcyjnych nie znajdują się przedmioty i sprzęty których nie można umyć,
wyprać lub dezynfekować.
9. Podczas zajęć uczeń używa własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na ławce lub w torbie. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
10. W salach zajęć teoretycznych (zespołowych) i indywidualnych sprzęt oraz podłoga będą
myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
11. Nauczyciel ma obowiązek wietrzyć salę, co najmniej raz na godzinę lub w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
12. Pracownik obsługi ma obowiązek wietrzyć części wspólne (korytarze) co najmniej raz na
godzinę.
13. Uczniowie wszystkich klas w bloku zajęć teoretycznych, podczas przerw pozostają
w sali lekcyjnej. Wyjścia do toalety – indywidualnie, za zgodą nauczyciela.
14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Niezbędne
rzeczy osobiste oraz telefon komórkowy uczeń pozostawia zamknięte w torbie.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni lub zakładanie
rękawiczek ochronnych, zakrywanie ust i nosa maseczką.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
4. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników
itp.
5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
6. Na terenie szkoły zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe należy wyrzucać do
specjalnych pojemników umieszczonych przy wejściu/wyjściu ze szkoły.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia szkoły
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia

w odrębnym pomieszczeniu (izolatce) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
Niepełnoletni uczeń do przyjazdu rodzica/opiekuna pozostaje pod opieką wyznaczonego
przez kierownika filii pracownika.
2. W szkole dostępny jest termometr bezdotykowy w izolatce.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, zostanie
bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). Szkoła dostosuje się do indywidualnych zaleceń
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną
zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że 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
nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych kierownik filii 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.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
zostanie bezzwłocznie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Szkoła dostosuje się do indywidualnych
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostaną
zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
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