
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWAW CZASIE EPIDEMII COVID-19 NA TERENIE
Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Piszu

PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. W sprawieszczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednosteksystemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. Zmieniającerozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczeniafunkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. Z 2019 r. Poz. 59, oraz z 2020 r. Poz. 322, 374 567)3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higienyw public(Dz. U. Z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 59 zezm.),5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. Ze. Zm.),6. Wytyczne GIS, MZ i MEN

CEL PROCEDURY
Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz słuchaczy. Zapobieganierozprzestrzenieniu się koronowirusa (COVID-19) w szkole oraz określenie obowiązków i zadańnauczycieli, pracowników szkoły w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.
ZAKRES PROCEDURY
Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad placówką oraz zapewnienia bezpieczeństwasłuchaczom i pracownikom szkoły oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19na terenie szkoły.
Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie słuchacze bez objawów chorobowych sugerujących infekcjędróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantanie lubw izolacji w warunkach domowych.
Pracę w placówce wykonują tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobęzakaźną.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonegoreżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.2. Zapewnia pracownikom środki ochrony: maseczki, ewentualnie przyłbice, rękawiczki, płynydezynfekujące.3. Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.4. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładaniai ściągania rękawiczek, maski .



5. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w okresie reżimusanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.6. Informuje nauczycieli i innych pracowników szkoły o konieczności zachowywania dystansuspołecznego, wynoszącego min. 1,5 m., między sobą, w każdej przestrzeni szkoły.7. Przekazuje słuchaczom informacje o czynnikach ryzyka COVID 19 zamieszczając je na stronieinternetowej szkoły.8. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji słuchaczy oraz pracownika wyposażone w zestawochronny: przyłbica, maska ochronna płyn do dezynfekcji.9. Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet.
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

1. Nauczyciel przychodzi do szkoły w maseczce, dezynfekuje ręce.2. W czasie prowadzenia lekcji zalecane jest zasłanie ust i nosa oraz używanie rękawiczek.3. Nauczyciel przypomina słuchaczom zasady bezpieczeństwa obowiązujące w placówce.4. Dba, aby słuchacze zachowywali dystans społeczny odległości między sobą oraznauczycielem.5. Powinien wietrzyć pomieszczenia lekcyjne co godzinę w czasie przerwy.6. Nauczyciel tuż przed rozpoczęciem zajęć analizuje, czy podczas danych zajęć lekcyjnychmożliwe jest zastosowanie zasady dystansu społecznego (min.1,5 m). Jeżeli dystans ten niejest możliwy do zachowania z uwagi na liczbę słuchaczy w pomieszczeniu – wówczasnauczyciel dopilnowuje, aby wszyscy obecni w Sali lekcyjnej korzystali w trakcie zajęć z osłonyna usta i nos.7. Każdy nauczyciel zobligowany jest do poinformowania dyrektora szkoły o kwarantannieswojej lub rodziny.8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem nauczyciel pozostaje w domui zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.9. Nauczyciel zgłasza potrzebę zdezynfekowania stanowiska pracy w sekretariacie szkoły pozakończonych zajęciach lekcyjnych.
OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

1. Słuchacz szkoły ma obowiązek zapoznać się z Procedurą bezpieczeństwa w Niepublicznym LOdla Dorosłych w Piszu w okresie pandemii Covid-19.2. Słuchacze wchodzą do szkoły wyznaczonym przez dyrektora wejściem.3. Słuchacze wchodzący do szkoły zobowiązani są do osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk.4. Do momentu wejścia do klasy słuchacz musi mieć osłonięte usta i nos.5. Każdy słuchacz w czasie przerw zobligowany jest do zasłaniania nosa i ust.6. Zabrania się słuchaczom gromadzenia się w szkole w czasie przerw.7. Słuchacz ma obowiązek stosowania się do wszelkich instrukcji bezpieczeństwa sanitarnegowidniejących na terenie szkoły.8. Słuchacz korzysta z własnych przyborów i narzędzi, którymi nie należy wymieniaćsię z innymi.9. Słuchacz podczas zajęć stosuje się do zasady dystansu społecznego jeśli jest to możliwe dozrealizowania.10. Słuchacz po dezynfekcji rąk, wchodząc do sali lekcyjnej potwierdza swoją obecnośćna zajęciach lekcyjnych podpisem na liście obecności w integralnej części dziennikalekcyjnego.



ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLNYCH
1. W miarę możliwości należy zorganizować pracę szkoły w sposób, który umożliwi zachowaniedystansu między słuchaczami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscachwspólnych (szatnia, korytarze) oraz unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywająsię zajęcia.
2. W miarę możliwości klasa powinna mieć zajęcia w jednej sali, zmieniają się tylko nauczycieleuczący.
3. W miarę możliwości klasa powinna mieć zajęcia na tym samym piętrze, aby wyeliminowaćporuszanie sie uczniów między piętrami.
4. Zabrania się przebywania na terenie szkoły słuchaczy spoza szkoły oraz innych osób.
5. Słuchacz z objawami zakażenia koronawirusem oraz słuchacz na kwarantannie podlegazdalnemu nauczaniu.
6. Sekretariat placówki przyjmuje interesantów pojedynczo. Osoby przebywające w kolejce nakorytarzu zobowiązane są do zachowania zasady dystansu społecznego.
PROCEDURA DLA OSÓB POSTRONNYCH ODWIEDZAJĄCYCH SZKOŁĘ
1. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrzdo niezbędnego minimum.
2. Osoby postronne przebywające na terenie szkoły obowiązuje stosowanie środkówochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
3. W miarę możliwości osoby postronne zobowiązane są do wcześniejszego,telefonicznegozgłoszenia w sekretariacie szkoły swojej wizyty pod nr telefonu 874235566.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych wyznaczone zostałopomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie tozostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn dodezynfekcji rąk i instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u słuchacza/pracownika (takich jak kaszel,gorączka, duszności, katar) chory jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tegospecjalnie przygotowane pomieszczenie.3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę gozastępującą.4. Dyrektor placówki wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochronyosobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadkustwierdzenia objawów chorobowych.5. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza słuchaczy do innej, pustej sali, a sala, w którejprzebywał słuchacz z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi,mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, przedmiotów).6. Słuchacz w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środkibezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przedwejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.7. W przypadku wystąpienia u pracownika Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącym dlaDorosłych niepokojących objawów sugerujących zakażeniem COVID-19, pracownikniezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną



o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziłodo przenoszenia zakażenia.8. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno epidemiologicznąi wprowadza do stosowania na terenie szkoły instrukcje i polecenia przez nią wydawanych.9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jestniezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła,poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.10. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymipo opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchniedotykowe.11. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzanao zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.12. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowychsłuchacza czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.13. Dyrektor na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznejpodejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie szkołyzakażenia.

NUMERY TELEFONÓW, Z KTÓRYMI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ W PRZYPADKU STWIERDZENIAOBJAWÓW CHOROBOWYCH
Główny Inspektor Sanitarny 03-729 Warszawa ul. Targowa 65tel. 48 225361300
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 12-200 Pisz ul. Warszawska 5 tel. od godz. 7:00 dogodz. 15:00 87 4232378 całodobowo 509062810; 509556220
Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa tel. 800190590
Pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112


