WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY
NIEPUBLICZNEGO TECHNIKUM USŁGOWEGO ZDZ W WARSZAWIE
NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
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Przychodzenie/wychodzenie i przebywanie uczniów w szkole
Przebywanie uczniów w salach lekcyjnych
Przychodzenie/wychodzenie i przebywanie nauczycieli w szkole
Przebywanie nauczycieli w salach lekcyjnych
Przychodzenie/wychodzenie i przebywanie rodziców w szkole.

Przychodzenie/wychodzenie i przebywanie uczniów w szkole.
1)
Na terenie szkoły przebywać mogą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2)
Na terenie szkoły nie wolno przebywać uczniom, rodzicom/opiekunom lub
nauczycielom poddanym kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, lub
mieszkającym z osobami objętymi tymi restrykcjami.
3)
Kontakt osobisty rodziców z dyrekcją lub nauczycielem i innym pracownikiem
szkoły możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
4)
Jeśli na wejście do szkoły lub sekretariatu trzeba poczekać z powodu dużej liczby
interesantów należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) i mieć
zakryte usta i nos.
5)
Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce udostępnionym
środkiem. (środek na bazie alkoholu, min. 60%)
6)
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w
przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów.
7)
Zaleca się unikania dotykania oczu, noc i ust oraz ochrona podczas kichania
i kaszlu.
8)
Zaleca się mycie rąk wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.
9)
Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników i ćwiczeń, przyborów
szkolnych.
10)
W trakcie przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody)
zachowujemy ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem).
11)
Po zakończeniu lekcji uczeń ma obowiązek czekać na następne zajęcia w budynku
szkoły zachowując bezpieczną odległość od pozostałych osób. Uczeń nie może
opuścić terenu szkoły.
12)
Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe należy wyrzucić do specjalnie
oznakowanych pojemników.
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Przebywanie uczniów w salach lekcyjnych
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Przy wejściu do klasy należy bezwzględnie zdezynfekować ręce dostępnym
środkiem.
W sali lekcyjnej należy zachować zasadę 2 metrów dystansu społecznego między
osobami oraz 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w trakcie lekcji.
Uczeń po zajęciu miejsca w ławce może zdjąć maseczkę/przyłbicę, lecz
powinien założyć ją ponownie jeżeli chce podejść do nauczyciela lub opuścić
klasę.
Podczas lekcji uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników
i ćwiczeń, przyborów szkolnych.
Należy unikać tworzenia się grup osób oczekujących na lekcje przed salą lekcyjną

Przychodzenie/wychodzenie i przebywanie nauczycieli w szkole
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Kontakt osobisty rodziców z dyrekcją lub nauczycielem i innym pracownikiem
szkoły możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Na terenie szkoły przebywać mogą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
Na terenie szkoły nie wolno przebywać uczniom, rodzicom/opiekunom lub
nauczycielom poddanym kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, lub
mieszkającym z osobami objętymi tymi restrykcjami.
Jeśli na wejście do szkoły lub sekretariatu trzeba poczekać z powodu dużej liczby
interesantów należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) i mieć
zakryte usta i nos.
Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce udostępnionym
środkiem. (środek na bazie alkoholu, min. 60%)
Osoby wchodzą do szkoły pojedynczo.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w
przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem
sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów.
W trakcie przemieszczania ciągami komunikacyjnymi (korytarze, schody)
zachowujemy ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem).

Przebywanie nauczycieli w salach lekcyjnych
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Wejście do klas powinno być otwarte i zabezpieczone przed przeciągami.
Zwracamy uwagę uczniom aby bezwzględnie zdezynfekowali ręce dostępnym
środkiem. Należy przypomnieć uczniom o procedurze przebywania w sali, jakie
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zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały
wprowadzone.
Uczeń na czas w którym siedzi w ławce szkolnej może zdjąć maseczkę.
W sali lekcyjnej należy zachować zasadę 2 metrów dystansu społecznego między
osobami oraz 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w trakcie lekcji.
Podczas lekcji uczniowie korzystają wyłącznie ze swoich przyborów
i podręczników.
Po każdych zajęciach należy przewietrzyć pomieszczenie.(Przynajmniej raz na
godzinę)
Po wyjściu ucznia z sali odkażamy ławkę dostępnym środkiem.
W pracowni komputerowej po odejściu każdego ucznia należy zdezynfekować
komputer oraz ławkę szkolną dostępnym środkiem.
Nauczyciel powinien spożywać posiłek na w pokoju nauczycielskim. Należy
unikać tworzenia się grup osób oczekujących na przed salą lekcyjną.
Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe należy wyrzucić do specjalnie
oznakowanych pojemników.

Przychodzenie/wychodzenie i przebywanie rodziców w szkole.
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Kontakt osobisty rodziców z dyrekcją lub nauczycielem i innym pracownikiem
szkoły możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Na terenie szkoły przebywać mogą osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
Na terenie szkoły nie wolno przebywać uczniom, rodzicom/opiekunom lub
nauczycielom poddanym kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, lub
mieszkającym z osobami objętymi tymi restrykcjami.
Jeśli na wejście do szkoły lub sekretariatu trzeba poczekać z powodu dużej liczby
interesantów należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) i mieć
zakryte usta i nos.
Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce udostępnionym
środkiem. (środek na bazie alkoholu, min. 60%)
Osoby wchodzą do szkoły pojedynczo.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem
sal lekcyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów.
W
trakcie
przemieszczania
ciągami
komunikacyjnymi
(korytarze,
schody)zachowujemy ruch prawostronny (unikamy chodzenia środkiem). Należy
unikać tworzenia się grup osób oczekujących.
Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe należy wyrzucić do specjalnie
oznakowanych pojemników.

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem
COVID-19 na terenie szkoły.
1) Jeżeli osoba przebywająca na terenie szkoły przejawia niepokojące objawy choroby
zakaźnej(gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie odizolować ją
w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu (ambulatorium -1) i ustalić,
z kim na terenie szkoły od momentu wejścia miała kontakt.
2) Należy niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o podejrzeniu wystąpienia
zakażenia oraz zawiadomić jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej m. st. Warszawy, która przeprowadzi wstępne rozpoznanie
epidemiologiczne i postępować według wskazanych wytycznych. W przypadku
pogorszenia się stanu osoby chorej, należy wezwać pogotowie ratunkowe.
3) Należy poinformować wszystkie osoby które miały kontakt z osobą potencjalnie
zakażoną o zaistniałej sytuacji i przekazać im wytyczne wskazane przez Powiatową
Stację Sanitarno –Epidemiologiczną m. st. Warszawy.
4) Wszystkie pomieszczenia, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona należy
dokładnie przewietrzyć i zdezynfekować.

