PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ
PRZYRODNICZO – TECHNICZNYCH W MIĘDZYŚWIECIU
w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV2
W związku z działalnością szkoły i uczestniczeniem w niej młodzieży:
od 18 maja br. są organizowanie dla młodzieży zajęcia rewalidacyjne w szkole,
od 25 maja br. są organizowanie dla maturzystów konsultacje z nauczycielami w szkole,
od 01 czerwca br. są organizowanie dla uczniów konsultacje z nauczycielami w szkole,

rekomenduję:
1. Wyżej wymienione zajęcia mogą odbywać się tylko zgodnie z ustalonym
harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą oraz rękawiczkami).
3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
4. Uczniowie do sali wchodzą pojedynczo i zajmują miejsce wskazane przez
nauczyciela.
5. Między osobami musi być zachowana odległość 1,5 m
6. Zakaz kontaktowania się z innymi osobami.
7. Rozmieszczenie ławek w sali - odległość 1,5 m
8. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać odpowiedniej ilości uczniów w sali.
9. Nauczyciel ma obowiązek wietrzyć salę w której przebywa po 45 min..
10. Zakaz noszenia biżuterii na dłoniach – nie można nosić żadnych zegarków,
bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję rąk,
11. Brak wstępu na teren szkoły osób postronnych.
12. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały
kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o
zakażenie.
13. Należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szkoły.
14. Uczniowie powinni unikać dotykania oczu, nosa i ust.
15. Należy wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych,
specjalnie oznaczonych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się
w łazienkach i na korytarzach.
16. Należy stosowć się do poleceń osób wyznaczonych do sprawowania nadzoru w celu
zapobiegania zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły.
17. Proces przemieszczania się ucznia będzie obserwowany przez pracowników obsługi –
5 osób (wchodzenie na teren szkoły i jej opuszczenie)
18. Sale lekcyjne będą dezynfekowane po każdych zajęciach.
19. Nauczyciel obowiązkowo zgłasza obsłudze zakończenie swoich zajęć.
20. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem
utrzymywania
w
czystości
ciągów
komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,
klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich
21. Przedstawione rekomendacje należy ściśle przestrzegać dla zapewnienia
bezpieczeństwa swojego i innych osób biorących udział w życiu szkoły.

Barbara Lasoń
dyrektor ZSP-T w Międzyświeciu

Przydatne instrukcje:
 mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
 dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
 prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać
informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.




(lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
(listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/bylesw-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
(lista chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego
Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na
stronach: gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus).

