Zarządzenie nr 5/2020
Dyrektora Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Pawła II z dnia 1 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania
COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się,
co następuje:
§ 1.
Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród
uczniów, rodziców i pracowników Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych obowiązujące na
terenie szkoły. Procedury stanowią załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…………………………………………..
(podpis dyrektora)

Załącznik do zarządzenia nr.5/2020 Dyrektora Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Pawła II z dnia 1 września 2020 r.
Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich
rodziców i pracowników Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników ZZSP im. Jana Pawła II,
w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.
3. Wchodząc do szkoły uczniowie bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsca do
dezynfekcji znajdują się po lewej i prawej stronie przy wejściu na korytarz wewnętrzny).
4. Przed wejściem na teren szkoły każda osoba ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust.
5. Podczas wejścia do szkoły wchodzącym uczniom będzie mierzona temperatura.
6. Do szkoły mogą przyjść jedynie uczniowie i pracownicy zdrowi bez objawów chorobowych
i bez obniżonej odporności immunologicznej.
7. Zabrania się przychodzenia do szkoły uczniom i pracownikom, u których w rodzinie któryś
z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
8. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
9. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.

§ 2. Sposób organizowania zajęć
1. W miarę możliwości nauczyciele prowadzą zajęcia w jednym pomieszczeniu.
2. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
3. Po każdorazowym wejściu do sali uczniowie powinni zdezynfekować ręce.
4. Podczas przerw i w przestrzeni wspólnej nauczyciele i uczniowie używają maseczki albo

przyłbicy, w celu zasłonięcia ust i nosa.

5. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez młodzież, jak i
nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
6. Uczniowie na zajęciach zajmują stałe wyznaczone przez wychowawcę miejsca (siedzimy w
otoczeniu tych samych osób)
7. Zabrania się wyjść poza teren szkoły.
8. Sale, w których organizowane są zajęcia, powinny być wietrzone przez nauczyciela
sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na ławce.
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi i podręcznikami między sobą.
Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
10.
11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami
12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans między sobą w każdej
przestrzeni szkoły.

§ 3. Szybka komunikacja z rodzicami
1. Dyrektor szkoły zobowiązuje wychowawców klas do sporządzenia listy aktualnych telefonów
(maksymalnej możliwej liczby) i adresów mailowych dla każdego ucznia.
2. Powyższa lista aktualnych telefonów i adresów mailowych jest dostępna w sekretariacie
szkoły.
3. Dyrektor szkoły zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów do:

a. natychmiastowego informowania dyrektora szkoły drogą telefoniczną, mailową lub
poprzez dziennik elektroniczny o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19
dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie domowym.
b. natychmiastowego informowania dyrektora szkoły o objęciu kwarantanną z powodu
COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie domowym.
c. informowania dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z
powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie.

4. Dyrektor szkoły powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na

kwarantannie ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
wychowawcy aż do zakończenia sprawy.

§ 4. Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych
5. Przy wejściu do ZZSP znajdują się stanowiska do dezynfekcji rąk, z jednego z nich obowiązana
jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do
regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
6. W każdej pracowni znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej
dezynfekcji rąk.
7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk.
8. W szkole obowiązują wewnętrzne procedury utrzymania czystości i dezynfekcji.

§ 5. Kontakt z osobami trzecimi
1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły
powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania
rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy.
3. W szkole obowiązują wewnętrzne procedury przyjmowania interesantów.

§ 6. Pomieszczenie na odizolowanie osoby
1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby(„izolatka”), u której
podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19. Pomieszczenie jest wyposażone
w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie
pracownicy szkoły.
2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego
podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać
zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony
osobistej.
3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły, w celu
ustalenia dalszego postępowania.
4. W szkole obowiązuje regulamin „izolatki”.

§ 7. Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka
1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel
powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także
odizolować („izolatka”) ucznia od reszty oddziału i pracowników szkoły.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on zgłosić ten fakt dyrekcji i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
3. W szkole obowiązują wewnętrzne procedury postępowania na wypadek podejrzenia
występowania objawów choroby COVID-19.

§ 8. Pozostałe regulacje
1. W szkole obowiązują zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych.
2. W szkole obowiązują zasady korzystania z biblioteki szkolnej.
3. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane
rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.
4. Przy wejściu do szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej oraz służb medycznych.
5. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów.

