PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
I i II STOPNIA
IM.I.J.PADEREWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZE WZGLĘDU NA
RYZYKO ZAKAŻENIA COVID - 19
Opracowane na podstawie „Wytycznych MEiN, MZ i GIS – dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych pracujących w trybie stacjonarnym.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych
rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie
ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19
Głównym celem procedur jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID - 19
oraz ustalenie działań w razie pojawienia się zakażenia w placówce.
Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedur jest dyrektor szkoły,
odpowiedzialnymi za ich realizację są pracownicy placówki.

a osobami

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODCZAS STANU
EPIDEMIOLOGICZNEGO W POLSCE
1. Na zajęcia dydaktyczne/próby może przychodzić wyłącznie osoba zdrowa ( uczeń,
nauczyciel lub inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych. Niepełnoletni uczniowie powinni być przyprowadzani i
odbierani ze szkoły również przez osoby zdrowe.
2. Przy wchodzeniu do budynku odbywać się będzie pomiar temperatury ciała
pracownikom, uczniom i rodzicom. Pomiaru temperatury dokona termometrem
bezdotykowym wyznaczony przez dyrektora pracownik. Jeżeli temperatura ciała
osoby wchodzącej jest równa albo przekracza 38,0 st. C osoba ta nie może wejść na
teren szkoły.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub
pracownika w trakcie zajęć, należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała.
Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38,0 st. C lub wyżej należy
powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym szczególnie podwyższoną temperaturę, kaszel, duszności,
uczeń ten zostanie odizolowany w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu ( sala nr
41 ), gdzie będzie oczekiwał na odebranie przez rodzica – rekomendowany własny
środek transportu.

5. Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Płyn do
dezynfekcji udostępniony jest przy wejściu do szkoły oraz w każdej klasie. W
toaletach jest mydło.i papierowe ręczniki.
Bezwzględnie 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.
6. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych wg ustalonego planu. W każdej sali
dezynfekowane są klamki, biurka, klawiatury. Sale są wietrzone.
7. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki.
8. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
9. Uczeń w czasie lekcji używa maseczki ochronnej tylko na wyraźną prośbę rodzica
lub opiekuna.
10. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
( przedsionka przy portierni ), zachowując zasady:
a) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 metra,
c) dystans od pracowników szkoły 1,5 metra,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w
postaci maseczek oraz dezynfekować dłonie lub zakładać jednorazowe
rękawiczki.
11. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w
przestrzeni publicznej ( zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ) oraz w przestrzeni
wspólnej szkoły, ze względu na brak możliwości zachowania dystansu. Dotyczy to
uczniów PSM I i PSM II st.
12. Przebywanie osób trzecich na teranie szkoły ograniczone jest do niezbędnego
minimum. Osoby te zobowiązane są do używania maseczek, dezynfekcji rąk lub
nakładania jednorazowych rękawiczek, do zachowania dystansu od innych osób ( min.
1,5 m) oraz przebywania tylko w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca
się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek ochronnych. Do budynku, mogą wejść
tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
13. Zajęcia/ próby na Sali koncertowej, odbywać się będą zgodnie z ustalonym planem, z
zachowaniem odpowiednich przerw potrzebnych na wietrzenie i dezynfekcję
używanych sprzętów (również instrumentów).
14. Korzystając z biblioteki szkolnej należy zachować dystans społeczny i dostosować się
do zaleceń nauczyciela bibliotekarza.

15. W klasach lekcyjnych znajdują się tylko sprzęty niezbędne do przeprowadzania zajęć
dydaktycznych.
16. Po każdej grupie uczniów dezynfekowane są ławki, instrumenty które są wspólnie
używane, klasa jest wietrzona.
17. Uczniowie zmieniają obuwie w głównym holu, przy portierni. W holu wystawione są
wieszaki na wierzchnie okrycia oraz pojemniki na obuwie. Szatnia nie będzie
funkcjonowała ( do odwołania).
18. Szkoła nie zapewnia napojów i posiłków. Uczeń, w razie potrzeby musi mieć własne
lub skorzystać z automatu stojącego w holu. Przyciski automatu po każdorazowym
użyciu powinny być dezynfekowane.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO
1. Czekając na wejście do szkoły zachowaj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)
oraz zakryj usta i nos !
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno- lub wielorazową ) !.
3. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zakrywają usta i nos maseczką do momentu
wejścia do sali lekcyjnej.!
4. W częściach wspólnych wszyscy używają maseczek ochronnych!
5. Często myjemy ręce mydłem, chronimy usta i nos w trakcie kichania, kaszlu,
unikamy dotykania ust, nosa, oczu !
6. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, niedozwolone jest ich
pożyczanie!
7. Niedozwolone jest picie z jednej butelki, wspólne spożywanie tego samego
posiłku!
8. Uczeń nie zabiera do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np.: maskotek)!

PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. W wypadku występowania u ucznia/nauczyciela/pracownika szkoły niepokojących
objawów sugerujących zakażenie należy pozostać w domu i skontaktować się ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną.
2. Jeśli objawy wystąpią na terenie szkoły zajęcia będą przerywane. Utworzona będzie
lista osób mogących mieć kontakt z osobą wykazującą niepokojące objawy,
poinformowana zostanie stacja sanitarno-epidemiologiczna i dalsze procedury będą
zależeć bezpośrednio od instrukcji głównego inspektora sanitarnego.
3. Osoby, u których występują niepokojące objawy, złe samopoczucie, będą mogły
oczekiwać na pomoc w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, w tzw. izolatce. ( sala
nr 41 ). Izolatka będzie wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekcyjny.
4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W razie pogarszania się stanu zdrowia
należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni korona
wirusem.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zostaną zdezynfekowane
klamki, poręcze, uchwyty itp. oraz będą przestrzegane zalecenia organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.

ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
I POWIERZCHNI SZKOLNYCH W CZASIE STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO
1.
Szkoła pracuje według ustalonego planu higieny, który został dostosowany
do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Przy wejściu głównym znajdować się będą
numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych oraz organów, z którymi należy skontaktować się
w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.

2.
Do mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się odpowiednie
środki do zwalczania COVID – 19.
3.
Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni używane są każdorazowo z zachowaniem
zaleceń producenta. Środki te dostępne są w każdej klasie. W łazienkach znajdują się
dozowniki z mydłem i ręczniki papierowe jednorazowego użytku.
4.
Na terenie szkoły rozstawione są pojemniki do wyrzucania zużytych maseczek i
rękawiczek.
5.
Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu
do
środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej. Na
terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatami do dezynfekcji rąk wraz z
instrukcją oraz instrukcje prawidłowego mycia rąk.
6.
Prace porządkowe będą monitorowane codziennie. Obsługa sprzątająca zachowując
wszelkie środki ostrożności przy stosowaniu środka do dezynfekcji regularnie będzie wietrzyć
sale, przed i po ich użyciu, dezynfekować powierzchnie płaskie tzn. blaty biurek, stołów,
klawiatur, poręcze, klamki, włączniki, dozowniki mydła oraz dezynfekować z użyciem
detergentów podłogi i korytarze szkolne.
7.
Przed kolejną lekcją, w czasie przerwy, każdy nauczyciel zobowiązany jest do
dezynfekowania przedmiotów dotykanych przez ucznia podczas lekcji.
8.
Pracownicy i uczniowie zobowiązani są do szczególnej troski o zachowanie zasad
higieny i czystości w pomieszczeniach, w których się znajdują.
9.

Na czas epidemii z pomieszczeń używanych do zajęć zostaną usunięte zbędne sprzęty.

Dyrektor szkoły – Anna Juszczak
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