PROCEDURY FUNKCJONOWANIA
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNOGASTRONOMICZNYCH W CIESZYNIE
OD 1 WRZEŚNIA 2021R. W CZASIE EPIDEMII
Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH MEN,
MZ I GIS.

Na podstawie:
Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– tryb pełny stacjonarny z dnia 02 sierpnia 2021r. obowiązujące od 01 września 2021r.

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

+ Szczepienie

 rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów

Dezynfekcja

 przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem

Dystans

 minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

 częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona

Maseczka

 w

Wietrzenie

 przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni

w określonych grupach wiekowych.

lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
przestrzeniach wspólnych,
zachować dystansu.
wolne od zajęć.

gdy

nie

można

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń wyłącznie zdrowy bez objawów chorobowych (infekcja
górnych dróg oddechowych, infekcja układy pokarmowego itp.) oraz gdy nie został nałożony
na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Wszystkich wchodzących do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Na teren
szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką. Zakrywanie ust
i nosa obowiązuje w przestrzeni wspólnej szkoły.
3. 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.
4. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz
(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do
zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min.
1,5 m), oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły (sekretariat). Dodatkowo zaleca
się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
5. Uczniowie i pracownicy szkoły przebywający w miejscach wspólnych, powinni zachować
dystans społeczny.
6. Pobyt w szatni należy skracać do minimum.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w
odrębnym pomieszczeniu (izolatorium- stara portiernia ) i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem
transportu.
8. Jeżeli zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych uczniowie nie wychodzą na przerwę
jedynie do ubikacji lub sklepiku szkolnego.
9. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać w klasie jedynie pod opieką nauczyciela.
10. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych podczas przerwy,
jeżeli uczniowie przebywają w klasie w ramach bloków przedmiotowych (za wyjątkiem
pracowni komputerowych) z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia
posiłku.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki.Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
12. Należy intensywnie wietrzyć sale i części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie możliwości stale.
13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
14. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów 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.
15. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.

16. Zajęcia pozalekcyjne (konsultacje z nauczycielami) mogą być realizowane on- line, na
szkolnej platformie Teams.
17. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I
POWIERZCHNI
17.1 Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną
w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
17.2 Raz dziennie prowadzi się prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur,
włączników.
17.3 Przeprowadzając dezynfekcję, będą przestrzegane zalecenia producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
17.4 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk z płynem do dezynfekcji rąk.
17.5 Urządzenia sanitarno-higieniczne na bieżąco będą dezynfekowane lub czyszczone
z użyciem detergentu.
17.6 Maski, rękawice jednorazowe, należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na
odpady plastikowe znajdujące się na korytarzach szkolnych.

18. STOŁÓWKA SZKOLNA
18.1 Wytyczne dotyczące uczniów, nauczycieli oraz pracowników, przygotowujących
i wydających posiłki.
18.1.1 Osoby przygotowujące posiłki restrykcyjnie przestrzegają zasad Dobrej Praktyki
Higienicznej, utrzymują wysoki stopień higieny osobistej. Po każdych zajęciach piorą swoją
odzież ochronną.
18.1.2 Uczniowie zachowują odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m, a jeśli
jest to niemożliwe stosują środki ochrony osobistej ( maseczka, rękawiczki ochronne).
18.1.3 Osoby przygotowujące posiłki przebywają tylko na teranie bloku żywieniowego.
18.1.4 Osoby pracujące w kuchni przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa,
dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
18.1.5 Osoby pracujące w kuchni stosują środki higieny osobistej, tj.: fartuchy, rękawiczki,
zmienne obuwie.
18.1.6 Osoby pracujące w kuchni utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk
pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców
(wyparzanie naczyń i sztućców w temp. 95° C przez 3 minuty ).
18.1.7 Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia
zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni.

18.1.8 Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego. Wydaje towar kucharce
wystawiając go przed magazyn. Uczniowie nie wchodzą do magazynów spożywczych!
18.1.9 Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór
dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany
jest towar. Dostawca dostarcza towar do przedsionka magazynu ( przez parking szkolny) i po
dopełnieniu wszelkich formalności opuszcza teren szkoły nie wchodząc do budynku.
18.2 Wytyczne dotyczące uczniów i pracowników szkolnych, spożywających posiłki
w stołówce szkolnej.
18.2.1 Uczniowie i pracownicy korzystający ze stołówki są zobowiązani do dezynfekcji rąk
przy pomocy środków znajdujących się przed wejściem do szkoły.
18.2.2 Posiłki będą wydawane w godzinach od 12:10 do 14:30
18.2.3 Posiłki przynoszone są do stolika na tacy, przez kelnerów dyżurujących na stołówce,
wyposażonych w środki ochrony osobistej (maseczki).
18.2.4 Blaty stołów i oparcia krzeseł podlegają systematycznej dezynfekcji, a jadalnia
wietrzeniu.
19. BIBLIOTEKA SZKOLNA
19.1 Dyżury w bibliotece będą pełnione od poniedziałku do piątku .
19. 2 Z biblioteki mogą korzystać tylko czytelnicy zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej,
którzy nie przebywają w kwarantannie lub izolacji.
19.3 Czytelnik odwiedzający bibliotekę zobowiązany jest do założenia maseczki, oraz
zdezynfekowania rąk przed wejściem.
19.4 W bibliotece mogą przebywać jednocześnie dwie osoby, utrzymujące odpowiedni
dystans od siebie i nauczyciela bibliotekarza( min. 1,5 m).
19.5 Nauczyciel bibliotekarz w czasie wizyty czytelnika nosi maseczkę oraz rękawiczki,
które dezynfekuje po każdym kontakcie ze zwróconymi książkami.
19.6 Po każdorazowym zwrocie książek blat biblioteczny jest dezynfekowany.
19.8 Nie realizuje się wypożyczeń na zasadzie wolnego dostępu do księgozbioru.
19.9 Książki można zamówić z jednodniowym wyprzedzeniem poprzez napisanie e-maila na
adres: bibliotekazsegcieszyn@gmail.com , również tą drogą można wyjaśniać wszelkie
wątpliwości dotyczące zwrotu książek, itp.
19. 10 Katalog biblioteki szkolnej dostępny jest z każdego urządzenia mobilnego.
19.11 Kontynuując naszą tradycyjną akcję czytelniczą " Książka na wakacje" nie wymagamy
zwrotu książek w czerwcu, z wyjątkiem absolwentów, którzy zobowiązani są do rozliczenia
się z biblioteką do 24 czerwca.

19. 12 Zwroty książek.
19.12.1 Zwrócone książki, odkładane są w specjalnie przygotowane miejsce, z oznaczoną
datą zwrotu, podlegają 48 godzinnej kwarantannie.
19.12.2 Po upływie 48 godzinnej kwarantanny książki włączane są do obiegu.
19.12.3 Zwrócone książki nie są dezynfekowane środkami zawierającymi detergenty,
alkohol oraz nie są ozonowane ani naświetlane lampami UV ze względu na ryzyko
zniszczenia.

20. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U PRACOWNIKÓW SZKOŁY
20.1 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych, infekcji układu pokarmowego oraz gdy nie mają
nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
20.2 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go
od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania
w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
20.3 W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
20.4 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
20.5 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole
zasadami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.

Załączniki – instrukcje
a) mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
b) dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
c) prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

