Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

1. Z treścią niniejszych procedur zapoznaje się uczniów i  nauczycieli i pracowników, którzy potwierdzają ich znajomość podpisem.
2. Procedury wchodzi w życie dnia 01.09.2020 r . i obowiązuje do czasu zniesienia epidemii bądź zmiany przepisów.
3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19.
4. Procedury oparte są na obowiązujących przepisach prawa i wytycznych odpowiednich instytucji i nie powtarzają zawartych tam ustaleń, tylko dostosowują je do specyfiki szkoły.
Procedury:
A. Do szkoły może przychodzić tylko: a) uczeń, nauczyciel i pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, b) uczeń, nauczyciel i pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
B. Na terenie szkoły zorganizowana jest izolatka (sala W24 w budynku Warsztatów Szkolnych).
C. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
D. Zaleca się zasłanianie ust i nosa, szczególnie w wypadkach, gdy nie można zachować wymaganego dystansu. Zasłanianie jest obowiązkowe w czasie zajęć praktycznych, w czasie wykonywania ćwiczeń i zadań, kiedy nie ma możliwości zachowania wymaganego dystansu.
E. Podczas każdej przerwy wietrzone są wszystkie sale i pracownie – odpowiedzialni są za to nauczyciele kończący każdą lekcję.
F. Wszyscy goście obowiązkowo zasłaniają usta i nos i dezynfekują ręce przed wejściem do budynku szkoły i budynków warsztatowych.
G. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do ograniczenia do niezbędnego minimum przemieszczanie się w czasie przerw.
H. Wszystkie książki i materiały zwrócone do biblioteki podlegają dwudniowej kwarantannie.
I. Każdorazowo w bibliotece może przebywać 3 osoby, w sekretariacie 4, w księgowości 2 osoby, w gabinecie pedagoga i psychologa 2 osoby, w gabinecie higienistki szkolnej 2 osoby (włączając w to pracowników). Przychodzące osoby mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.
J. Wszystkie narzędzia warsztatowe są dezynfekowane po użyciu ich przez jednego ucznia. Za dezynfekcję odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia.
K. Wszystkie pomoce sportowe używane w czasie zajęć z wychowania fizycznego (w tym piłki itp.) dezynfekowane są po każdej grupie ćwiczącej albo podlegają dwudniowej kwarantannie. Za przestrzeganie procedur odpowiedzialni są poszczególni nauczyciele wychowania fizycznego.
L. Wszystkie niepokojące objawy lub sytuacje uczniowie zgłaszają wychowawcy klasy lub nauczycielowi dyżurującemu, a ci dyrektorowi szkoły (w czasie zajęć warsztatowych kierownikowi warsztatów szkolnych, a kierownik dyrektorowi szkoły).
Ł. Zasady organizacji wywiadówek podawane są każdorazowo przed zebraniem.
M. Nauczyciel dyżurny w budynku szkolnym i warsztatowym zobowiązany jest do dopilnowania stosowania się wszystkich do procedur i zasad obowiązujących uczniów, nauczycieli, pracowników i gości.
N. Przed każdym wyjściem grupowym lub wycieczką organizator zobowiązany jest do opracowania procedur chroniących uczestników przed groźbą zakażenia. Procedury podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.
O. Przed każdym wyjściem grupy uczniów pod opieką nauczyciela do obiektów sportowych poza obrębem placu szkolnego nauczyciel zobowiązany jest przypomnieć uczniom zasady postępowania zapobiegające zakażeniom.
P. W celu uniknięcia organizowania większych skupisk uczniów w szatni w Warsztatach Szkolnych zaleca się, aby każda grupa uczniów pozostawiała ubrania itp. w salach i pracowniach.
R. W zawodach sportowych uczniowie uczestniczą według procedur organizatorów, ale po uzyskaniu zgody dyrektora i uczniów lub rodziców/opiekunów.
S. Zajęcia bez wyjątków muszą odbywać się w ustalonych stałych salach i terminach, dotyczy to także zastępstw i konsultacji. Niedopuszczalne jest zamienianie klas.
T. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym obowiązkowo zasłaniają usta i nos.
U. Wychowawcy klas zobowiązani są do posiadania aktualnych numerów telefonu i adresu poczty mailowej do ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów, a o każdorazowej zmianie informują sekretariat szkoły.
W. Nauczyciele wychodzący z uczniami poza obręb placu szkolnego obowiązkowo informują o tym dyrektora szkoły.
Y. Wszystkie wątpliwości co do stosowania procedur i przepisów wyjaśnia dyrektor szkoły.
Z. Tylko dyrektor szkoły lub osoby przez niego upoważnione mogą informować osoby i instytucje zewnętrzne o sytuacji epidemiologicznej w szkole.

									(-) Edward Wołoszyn

