Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr …../2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Wieliczce z dnia 27.08.2020r.

Regulamin organizacji zajęć w trakcie pandemii
w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Wieliczce
Organizacja zajęć w szkole:
- Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych.

- Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

- Przy wejściu do budynku wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do
skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

- Uczniowie i nauczyciele w momencie przebywania poza salami lekcyjnymi (przestrzeń
wspólna) zobowiązani są do osłony ust i nosa.

- Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

- Osoby z zewnątrz zobowiązanie są do ograniczenia czasu przebywania w szkole do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

- Szkoła rekomenduje kontakt z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji
na odległość.

- Szkoła zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała przy użyciu termometru
bezdotykowego (dezynfekowanie
zapotrzebowaniem.
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- W przypadku zaobserwowania przez pracownika szkoły u ucznia objawów mogących
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,
zastosowana będzie izolacja ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym

miejscu (gabinet pielęgniarski), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie powiadomienie rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

- Rekomenduje się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie
szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenie gromadzenia się uczniów na
terenie szkoły.

- Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.

- Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy
czyścić lub dezynfekować.

- Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

- W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy powinny zostać umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

- W czasie zajęć w pracowniach komputerowych oraz na zajęciach zawodowych uczniowie
korzystający ze sprzętu komputerowego (klawiatury) obowiązani są do zakładania
rękawiczek jednorazowych i dezynfekcji rąk.

- W szkole przeprowadzane jest wietrzenie sal lekcyjnych, części wspólnych (korytarzy) co
najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

- Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

- Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, ograniczane będą ćwiczenia i gry kontaktowe.

- W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z
uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych
ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących
poszczególnych branż.

- Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole poddawany
będzie czyszczeniu lub dezynfekcji.

- Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
- Podczas korzystania z szatni ogranicza się liczbę osób przebywających w tym samym
czasie w pomieszczeniu oraz umieszcza środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni.

- W prowadza się ograniczony kontakt pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej
z uczniami oraz nauczycielami.

- Ustala się 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w
bibliotekach.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
- Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

- Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są
dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos oraz nie
przekraczać obowiązujących stref przebywania.

- Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
- Monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników.
Na terenie szkoły znajdują się odpowiednie pojemniki do wyrzucania zużytych masek i
rękawic jednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników
szkoły
- Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

- Wyznacza się pomieszczenie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący),
w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów
chorobowych.

- Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą
być zakażeni koronawirusem.

