Załacznik nr 1
do zarządzenia nr 9/2021
z dnia 20.08.2021

Procedury funkcjonowania Technikum nr 1 w Kwidzynie
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie w czasie epidemii na
rok szkolny 2021/2022.

I.

Organizacja zajęć w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie
(dalej: szkoła):

1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został
nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania
z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz
środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeostwa (rower, hulajnoga).
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dezynfekowad ręce zgodnie z umieszczoną
instrukcją użycia środka dezynfekującego. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły
w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
4. Na terenie szkoły mogą poruszad się wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
5. W pracowniach komputerowych uczniowie mają obowiązek odbywad zajęcia w rękawiczkach
ochronnych.
6. Przy wejściu do szatni należy obowiązkowo dezynfekowad ręce zgodnie z umieszczoną instrukcją
użycia środka dezynfekującego.
7. Uczeo i nauczyciel może zdjąd maseczkę w obszarach, salach i oddziałach w których jest
możliwośd zapewnienia i stosowania dystansu społecznego minimum 1,5 mod nauczyciela i
innych.
8. Wychowawcy zobowiązani są do wprowadzenia danych kontaktowych (nr telefonów)
rodziców/prawnych opiekunów uczniów oraz ich uaktualniania w dzienniku elektronicznym.
9. Pomieszczeniem wyznaczonym na odizolowanie osoby, u której zaobserwuje się objawy mogące
wskazywad na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel,
duszności)jest gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej mieszczący się w
budynku sali gimnastycznej.
10. Jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywad na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności)zobowiązany
jest odizolowad ucznia w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zapewniając
min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomid rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Numery
kontaktowe rodziców dostępne są w dzienniku elektronicznym.
11. O fakcie odizolowania ucznia i powiadomieniu rodziców/opiekunów rodziców nauczyciel
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomid Dyrektora szkoły.
12. Na terenie szkoły uczniowie do sal dydaktycznych
wejściami/wyjściami zgodnie z poniższym wykazem:
Nr sali

Wejście/wyjście
1

przemieszczają

się

różnymi
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3,4,5,6,12,13,15,16

Budynek główny

10,18,19,21,24

Boczne nr 1 (od boiska)

26,25,22,23

Boczne nr 2 (od boiska)

13. Zobowiązuje się osoby przebywające w szkole do stosowania ogólnych zasad higieny: częste
mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyd ręce), ochrona podczas kichania i
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
14. Opiekunowie sal dydaktycznych(nauczyciele) zobowiązani są zgłosid dyrektorowi szkoły
przedmioty i sprzęty znajdujące się w danej sali, których nie można skutecznie umyd, uprad lub
dezynfekowad, w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia do nich dostępu.
15. Uczeo podczas nauki w szkole korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w
czasie zajęd mogą znajdowad się na stoliku szkolnym ucznia, lub we własnej szafce.
16. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
17. Nauczyciele zobowiązani są do wietrzenia sal co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęd i podczas
przerwy.
18. Pracownicy obsługi zobowiązani są do wietrzenia części wspólnych (korytarze, pomieszczenia
sanitarne) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęd i podczas przerwy, a także w dni wolne od
zajęd.
19. Pracownicy obsługi zobowiązani są do wietrzenia sal i części wspólnych (korytarze,
pomieszczenia sanitarne) co najmniej raz na godzinę w dni wolne od zajęd.
20. Podczas przerw zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
21. Na zajęciach wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachowad dystansu,
należy ograniczyd dwiczenia i gry kontaktowe.
22. Zaleca się realizację zajęd wychowania fizycznego na boisku szkolnym i świeżym powietrzu.
23. W przypadku realizacji zajęd pozalekcyjnych organizowanych w szkole stosuje się takie same
zasady jak przy organizacji zajęd obowiązkowych.
24. Rekomenduje się organizację wyjśd w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
25. Należy unikad wyjśd grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która
uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
26. W przypadku odbywania praktyki zawodowej u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów i
słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęd z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących
ograniczeo, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla
zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego,
dotyczących poszczególnych branż.
27. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej określone zostały „Regulaminem korzystania z
biblioteki i czytelni szkolnej”.
28. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy określone zostały
„Regulaminem pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej”.
29. Na czas epidemii odwołuje się wszystkie zbiorowe imprezy i uroczystości szkolne.
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30. Wychowawcy zobowiązani są do omówienia zasad funkcjonowania szkoły w czasie pandemii
uczniom i ich rodzicom/opiekunom.

II.

Rekomendacje i zalecenia dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów
Technikum nr 1 Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie (dalej:
szkoła):

1.

Nie należy posyład dziecka do szkoły jeżeli zaobserwuje się u niego objawy, które mogą
sugerowad chorobę zakaźną, w tym:
a. kaszel,
b. temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
c. bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
d. utratę węchu o nagłym początku,
e. utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
f. wysypkę.
Należy pozostawid dziecko w domu, obserwowad jego stan zdrowia i skorzystad z teleporady
u lekarza pediatry, u którego leczone jest dziecko.
Rodzice mają obowiązek zaopatrzyd dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy
nie ma możliwości zachowania dystansu.
Należy przypominad dziecku zasady bezpieczeostwa podczas posiłków - oprócz
podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych
warzyw i owoców należy zwrócid szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie
wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki. Posiłek i napój przyniesiony z domu
jest posiłkiem tego konkretnego dziecka.
Należy przypominad dziecku, że zasady bezpieczeostwa obowiązują w szkole i poza nią.
Należy przypominad dziecku o niezabieraniu do szkoły zbędnych rzeczy i korzystaniu z
własnych przyborów szkolnych.
W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeostwa i komfortu uczniom
szkoły podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2021/2022, należy sprawdzad na
bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.
Należy stosowad informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka.
Apeluje się o odbieranie telefonów ze szkoły, a w przypadku braku możliwości, oddzwonienia
jak najszybciej.
Należy pozostawad w stałym kontakcie z wychowawcą klasy.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

III.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeo i powierzchni

1. Przy wejściu głównym umieszczone są dane teleadresowe:
a. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kwidzynie
b. Całodobowej infolinii dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia
c. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
d. Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdaosku,
e. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdaosku, ul. Polanki 117
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2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek
dezynfekowad dłonie lub zakładad rękawiczki ochronne, mied zakryte usta i nos oraz nie
przekraczad obowiązujących stref przebywania.
3. Hol główny szkoły wyznacza się jako strefę przebywania dla osób trzecich w tym
rodziców/opiekunów uczniów.
4. Nauczyciele przypominają uczniom pod koniec każdej lekcji aby regularnie myli ręce wodą z
mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety.
5. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęd praktycznych należy czyścid lub
dezynfekowad po zakooczeniu zajęd danej klasy.
6. Zapewniony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęd, pomieszczeo sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, klawiatur, włączników.
7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
8. Zużyte jednorazowe maseczki, rękawiczki należy wrzucad do pojemnika na odpady zmieszane
znajdujące się w salach dydaktycznych i na korytarzach szkolnych.

IV.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

1. Do pracy w szkole mogą przychodzid jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Pomieszczeniem, w którym będzie można odizolowad osobę w przypadku zaobserwowania
objawów chorobowych jest gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinien
pozostad w domu i skontaktowad się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskad
poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomid
pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonid pod nr
999 lub 112.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go
od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu
oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z
której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu
zdrowia należy zadzwonid pod nr 999 lub 112.
5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli
kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną.
6. W miejscu, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie
koronawirusem, pracownicy obsługi zobowiązani są przeprowadzid dodatkowe sprzątanie
zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowad powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.).
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia
paostwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

4

Załacznik nr 1
do zarządzenia nr 9/2021
z dnia 20.08.2021
*Dyrektor szkoły we współpracy z wychowawcami ustala listę osób przebywających
w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o
zakażenie, i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na
stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także
obowiązujących przepisów prawa.
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