Procedura zachowania nauczyciela w szkole
Nauczycielu!
1. Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, rodzic, nauczyciel, inny
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczniowie lub nauczyciele mający uczestniczyć w pracach Szkoły w danym dniu nie
mogą do niej przyjść, jeżeli przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub
podlegającą izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych.
3. Dyrektor zapewni zastępstwo, jeśli ze względu na chorobę nie będziesz mógł przyjść
do pracy. O tym fakcie niezwłocznie poinformuj sekretariat.
4. Uczniowie uczestniczą w zajęciach według planu lekcji określonego
i zaakceptowanego przez całą społeczność szkolną.
5. Czekając na wejście do szkoły każdy członek społeczności szkolnej zachowuje
odpowiedni odstęp 2 m oraz ma zakryte usta i nos.
6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
7. Zarówno uczeń, jak i TY jesteście zobowiązani do zakrywania ust i nosa do momentu
zajęcia miejsca w sali lekcyjnej.
8. W czasie poruszania się po sali lekcyjnej i w budynku nie musisz mieć zakrytych ust
i nosa, ale wówczas korzystaj z przyłbicy.
9. Jeżeli TY lub uczeń ze względów zdrowotnych nie możecie zakrywać ust i nosa,
należy ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły.
10. Jeśli nie możesz ze względów zdrowotnych zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki,
powinieneś – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia
oddychania.
11. Przy wejściu do szkoły i w sekretariacie znajdziesz informację:
1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
zakażeniu,
2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarnoepidemiologicznej,
3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
12. Przy wejściu do szkoły znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk wraz
z informacją o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące
na teren szkoły.
13. Płyn do dezynfekcji rąk znajdować się będzie w każdej sali lekcyjnej, pracowni
i pomieszczeniu ogólnie dostępnym dla całej społeczności szkolnej. Obok płynu
znajdować się będą informacje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
14. Wszystkie szkolne pomieszczenia będą udostępnione Tobie pod warunkiem, że
zachowasz odpowiedni odstęp pomiędzy wszystkimi uczniami i pracownikami oraz
Twoja twarz będzie osłonięta maseczką lub przyłbicą.
15. Miejsca dla uczniów w klasie zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5metrowego odstępu od Ciebie i od każdego ucznia.
16. Ogranicz do minimum poruszanie się po sali lekcyjnej lub pracowni.
17. Sale lekcyjne i pracownie będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich uczniów.
18. Twoim obowiązkiem będzie wietrzyć salę lekcyjną na każdej przerwie.

19. W czasie przerwy uczniowie nie wychodzą z przydzielonej im w danym dniu sali,
chyba że muszą przemieścić się do odpowiedniej pracowni.
20. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych będą wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat
prawidłowej dezynfekcji rąk.
21. Kierownik administracyjny będzie monitorował codzienne prace porządkowe, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,
klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
22. Ławki oraz krzesła w salach i pracowniach będą dezynfekowane po lekcjach.
23. Przed rozpoczęciem lekcji poinformuj uczniów o obowiązujących zasadach
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
1) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali lekcyjnej,
2) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
3) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób po
zakończonym zajęć.
24. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, pracownik sekretariatu zapewni
mu odizolowanie od całej społeczności szkolnej w odrębnym pomieszczeniu, w sali
213.
25. Obszar, w którym poruszał się uczeń, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu
zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekowane będą powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
26. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek
27. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem, musisz niezwłocznie przerwać zajęcia i poinformować o tym fakcie
sekretariat.
28. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania należy zawsze zwrócić się do
dyrektora lub innego pracownika szkoły w celu konsultacji lub uzyskania porady.

