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Zurzqdzenie Dyrektora Szkol! nr 9/2020
w sprawie wprowadzenia z dniem 0l -09.2020 r- Regulaminu firnkcjonowania Zespolu szkol Plastycznych
w Bielsku-Bialej w czasie epidemii COVID-19

Dyrektor Zespolu Szkot Plastyczrych w Bielsku-Bialej wprowadza z dniem 01.09.2020 r.
Regulamin limkcjonowania Zespolu Szkol Plasrycznych w Bielsku-Bialej w czasie epidemii
COVID-19.
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Zespolu Szk6l Plastycznych w Bielsku-Bialej

w czasie epidemii COVID-19
t.

Organizacia zajq6 i pracy w szkole.
1) Do szkoty moie uczqszcza6 ucze6 bez objaw6w chorobowych sugerujqcych infekcjq
d169 oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywaja na kwarantannie lub w izolacji

w warunkach domowych.

2) Do pracy w szkole mogq przychodzi6 jedynie osoby bez objaw6w chorobowych
sugerujqcych infekcjq dr6g oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywajq
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3) Catq spoleczno56 szkolnq obowiEzujq o96lne zasady higieny: czqste mycie rqk wodq
z mydlem, dezynfekcja piynem, ochrona twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.

4) Pracownicy, Uczniowie, Rodzice, Opiekunowie uczni6w i osoby trzecie, wchodzqc
do szkoty powinny zdezynfekowa6 dtonie, zakry6 usta i nos maseczkq Iub przylbicq oraz

w

strefie wyznaczonej (korytarz parteru szkoty

i

I

piqtra).
Przebywanie os6b trzecich na terenie budynku szkolyjest ograniczony do niezbqdnego

przebywad

minimum. Sugerowany kontakt

korytarz

ze szkofa: telefoniczny, mailowy lub

przez

Mobidziennik.

5) Ka2dy uczei powinien posiadai wlasne przybory, narzedzia ipodreczniki, kt6re
powinny znajdowad siq w jego plecaku lub szafce.
6) Uczniom nie wolno wymienia6 siq przyborami, narzqdziami i podrqcznikami.

7) Przybory,

narzqdzia, sprzqt wykorzystywane podczas zajqd nale2y na bieiaco
dezynfekowai lub czy6cii.

8) Sale, w kt6rych odbywajq siq zajqcia powinny byd wietrzone co najmniej 1 raz
po ka2dej lekcji. Wietrzenie sal nadzorujq nauczyciele majqcy zajqcia w danej klasie.
W miarq mo2liwo6ci zajqcia bqdq realizowane z danq klasq w jednej sali lekcyjnej.
Podczas przerw uczniowie przebywajq w salach lekcyjnych, w kt6rych maja zajecia, nie

spacerujq po korytarzach szkoty. Wyjqtek stanowi koniecznoSi skorzystania z toalety.
Uczed wychodzqcy z klasy zaktada maseczkq i zachowuje dystans spoteczny.

9) Zajqcia z przedmiot6w artystycznych w
i programowych bqdq odbywa6 siq na 6wie2ym

miarq mo2liwo5ci pogodowych
powietrzu (wrzesieri-paidziernik,

kwieciefi-czerwiec).
10) Podczas realizacji zajq6 wychowania fizycznego powinno siq ograniczyi dwiczenia
i gry kontaktowe.

11) Uczefi nie powinien przynosii do szkoiy przedmiot6w niepotrzebnych w cyklu
realizacji programu nauczania.
12) Podczas korzystania z biblioteki zaleca siq stosowanie Srodk6w do dezynfekcji rqk
i zachowanie dystansu spolecznego min. 1,5 m. Ksiq2ki po oddaniu poddawane sq min.
2-dniowej kwarantannie przed kolejnym u2yciem.

13) Podczas przerw miqdzylekcyjnych uczniowie i nauczyciele powinni u2ywad masek
lub przytbic. Maski lub przytbice powinny byi stosowane takie przez uczni6w przed
wejSciem do sekretariatu lub administracji szkoly.
14) W trakcie przerw uczniowie przebywajq w salach lekcyjnych przy otwartych oknach
i nadzorze nauczyciela, z kt5rym w tym czasie maja zajecia.

15) Pracownicy szkoly wychodzqc z pomieszczef, w kt6rych pracuja, powinn! u2ywad
masek lub przytbic.
16) W sali gimnastycznej u2ywany sprzqt sportowy oraz podloga powinny zosta6 umyte
detergentem lub zdezynfekowane po kaZdym dniu zajq6.

17) Nauczyciel realizujqcy lekcje w blokach kilkugodzinnych zajqi organizujq przerwy
dla swoich uczni6w w interwalach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej
nl2 co 45 min.

18) Podczas korzystania z szatni zaleca siq stosowanie 6rodk6w do dezynfekcji rqk
i zachowanie dystansu spotecznego min.1,5 m.

ll.

Postepowanie w prrypadku podejrzenia zakaienia
1) Szkota posiada bezdotykowe termometry. Termometr nale2y zdezynfekowai przed
i po u2yciu.

2) Je2eli pracownik szkoly zaobserwuje u ucznia lub innego pracownika objawy
wskazujqce na infekcjq dr6g oddechowych (gorqczka, kaszel) nale2y odizolowai
tq osobq w wyznaczonym miejscu (pok.304 ll pietro) i niezwlocznie powiadomi6
rodzic6w/opiekun6w o konieczno3ci odebrania ucznia ze szkoly (rekomendowany
wlasny Srodek transportu). Odizolowany ucze6/ pracownik szkoly powinien
skontaktowad siQ telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
3) Obszar, w kt6rym przebywala osoba zainfekowana pow'nien bezzwtocznie byf
poddany gruntownemu sprzQtaniu i dezynfekcji, zgodnie z zaleceniami Pa6stwowej
lnspekcji Sanitarnej.
4) Jeieli stwierdzi siq zakaienie SARS-COV-2 w szkole, bezwzglqdnie nale2y stosowai
siq do zaleceri Powiatowego lnspektora Sanitarnego, w tym:

a) ustalid listq os6b przebywajqcych w tym samym czasie, w tym samym miejscu
co osoba podejrzana o zakazenie kontaktowad sie z Powiatowq Stacja SanitarnoEpidemiologicznQ.

ilt.

Higiena i dezynfekcja pomieszczefi i powierzchni
1) Codzienne prace porzqdkowe bqdq monitorowane przez dyrekcjq szkoly.

2) Podczas przeprowadzania dezynfekcji nalezy 5ci5le przestrzega6 zalece6 producenta
Srodka dezynfekujacego.

3) Na bie2qco powinno siq dbad o czysto66 sanitariat6w ikorytarzy. W ka2dej sali
lekryjnej i korytarzach szkoly znajdujq sig plyny do dezynfekcji oraz instrukcji
dotyczqce prawidlowego ich stosowania. W sanitariatach zostaly wywieszone plakaty
i instrukcje dotyczqce prawidlowego mycia rak i dezynfekcji.

4) Zuiyte maseczki oraz jednorazowe rqkawiczki nale2y wrzucai do koszy na Smieci
umieszczonych na terenie szkoly oraz na zewnqtrz budynku.
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