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Dyrektora
Zespołu Szkół  Ekonomiczno - Turystycznych

im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze
z dnia 01 września 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć w Zespole Szkół Ekonomiczno -Turystycznych
im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze

w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawa prawna:

•    ROZPOBZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

•    Rozporządzenie Ministra Edukacj i Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia fimkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego

ograniczenia fimkcjonowania j ednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

Dyrektor ZSET w Jeleniej Górze
ustala, co następuje:

I    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych .

•    W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej .

I    W szko]e obowiązuje nakaz`zasłaniania ust i nosaw częściach wspólnych. Zasłonięcie ust i nosa
zaleca się także   w sali lekcyjnej, a na zajęciach wychowania fizycznego po wejściu do szatni.
Nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje również w czasie przebywania w pomieszczeniach
administracyjnych szkoły, np. w sekretariatach, księgowości.

I    Przv weiściu do budvnlm szkołv należv zaDoznać sie z informacf a o obowiazlm
dezvnfekowania rak oraz instrukcia użvcia środka dezvnfekuiace=o. Uczniowie wchodza do
szkołv wg zasad:
-do godziny 8:00 klasy 1 i IV -węjście główne od ul. Piłsudskiego

-do godzinv 8:00  klasv H i 111 -weiście od dziedzińca szkołv



-po godzinie 8 -( wszyscy) wyłącznie wejście główne od ul. Piłsudskiego

-weiście. na salę gimnastvczm wvłacznie z dziedzińca /białe drzwi`.

1    Zasady wychodzenia ze szkobr:

-wyłącznie przez wej ście główne ul. Piłsudskiego

i    Wszyscy wchodzący do budynku szkoły musza zdezvnfekować rece.

•    Zasady fimkcjonowania szatni:

- czasowy zakaz używania szatani

-uczniowie korzystają tylko z szafek ubraniowych

I    Zasady korzystania z toalet: w toa]ecie mogą przebywać maksyma]nie 4 osoby

I    Przed wejściem do sal lekcyjnych należy dezynfekować ręce.

I    Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie t]wania zajęć.

1     Stoliki  w salach dezynfekujemy -dyżumi  w klasach 2  minuty przed  wyjściem uczniów z klasy

a{oniec zajęć), płyny do  dezynfekcji,  szmatki lub papier do dezynfekowania oraz jednorazowe w
rękawiczki w salach

'    Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia poza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i przerw.

1     W miarę możliwości należy zachować  dystanś  około  1,5  m.  między  osobami przebywającymi  na

terenie szkoły w miejscach wspólnych Q[orytarze, hole itp.).

I    Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rą]c (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie
zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

`    Należy regulamie myć ręce wodą z mydłem, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i

po skorzystaniu z toalety.
-    W szkole istnieje możliwość dokonania pomiaru temperatury termometrem bezdotykowyin -jeden

temometr znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej s.18, oraz w izolatorium s. 30 . Po każdym
użyciu termometry te będą dezynfekowane.

1    Po zaobserwowaniu u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym
w   szczególności   gorączkę,   kaszel,   uczeń   zostanie   odizolowany   w   odrębnym   pomieszczeniu
(izolatorium  -  s.  30)  i  niezwłocznie  zostaną  powiadomieri  rodzice/opiekunowie  o  konieczności
odebrania  ucznia  ze  szkoły  (rekomendowany  własny  środek  transportu).  W  przypadku  uczniów
pełnoletnich zawiadamiamy rodziców, w wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z dyrektorem,
uczeń sam opuszcza szkołę.

•    Dyrektor  zawiadamia  stację  SANEPID  dotyczącą  zgłoszonego  przypadku  podejrzenia  zakażenia
epidemicznego COVID-19 na terenie szkoły.

`    W salach lekcyjnych przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

1    W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłogi będą myte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.



1    Przybory do ćwiczeń ®iłki, materace, obręcze, globusy, mikroskopy, odtwarzacze CD itp.)
wykorzystywane przez uczniów podczas zajęć będą  po zakończonych zajęciach czyszczone lub
dezynfekowane.

1    Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym lub w torbie ®lecaku). Korzystając z podręczników szkolnych, należy mieć na uwadze, że
po  oddaniu ich nauczycielowi  lub  do  biblioteki przez kolejne  2  dni nie mogą być  one ponownie
wydane uczniom. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

1    Uczeń rie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  Ograniczenie to nie
dotyczy      uczniów      ze      specjalnymi      potrzebami      edukacyjnymi,      w      szczególności      z
niepełnosprawnościami.

I    W czasie przerw oraz czasu wolnego zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkoLnego i
terenów przyszkolnych, patio, jeśLi pozwalają na to warunki pogodowe.

1    Podczas  realizacji  zajęć,  w  tym  zajęć  wychowania  fizycznego,  w  których  nie  można  zachować
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

1    Zajęcia pozalekcyjne odbywają się o wyznaczonej porze w wyznaczonych salach. Na tych zajęciach
obowiązuje ten sam reżim sanitamy jak na planowych zajęciach lekcyjnych.

1    W bibliotece  przyjednym komputerze może pracować tylko jeden uczeń, według ustalonego przez
bibliotekarza hamono gramu.

H    Książki  i  materiały  zwrócone  do  biblioteki  podlegają dwudniowej  kwarantannie.  Wstrzymuje  się
możliwość   samodzielnego  przeglądania  zasobów  bibliotecznych.   Książki   i   czasopisma  podaje
nauczyciel-bibliotekarz.

•    Osoby   z   zewnątrz,   np.   rodzice   mogą   przebywać   w   przestrzeni   wspólnej   szkoły   tylko   w
wyznaczonych  obszarach  (rejon portiemi,  sekretariaty,  księgowość,  gabinet pedagoga  szkolnego),
przestrzegając   obowiązujących  przepisów  prawa  związanych  z  bezpieczeństwem  zdrowotnym
obywateli   (m.in.   stosować   środki   ochronne:   osłona  ust   i   nosa,   rękawiczki  jednorazowe   lub
dezynfekcjarąk).

I    Osoby z zewnątrz  odwiedzające  szkołę  mają  obowiązek wpisać  swoje  imię  i  nazwisko  oraz
ogólny ce] wizyty do rejestru osób przebywających na terenie placówki. Rejestr ten znajduje
się na portierni.

I    Umówione   wcześniei   sDotkania   rodzica   z   nauczvcielem/wychowawcą   mogą   odbywać   się
wyłącznie  w  auli  lub  w  salach  lekcyjnych  z  zachowaniem  wymogów  sanitamych.  Po  spotkaniu
pomieszczenie będzie zdezynfekowane.

•    Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

ffi    Zużyte maseczki jednorazowe i rękawice jednorazowe należy wyrzucać do worków w pQjemnikach

oznaczonych „Odpady zmieszane".

1    Obowiąziłje całkowity zakaz zamawiania wszelkich posiłków i napQjów na teren szkoły.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1    Do  pracy  w  szkole  mogą  przychodzić jedynie  osoby,  bez  objawów  chorobowych  sugerujących

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych.



•    W miarę możliwości organizacyjnych szkoły podczas planowania pracy pracownikom powyżej  60.
roku życia lub z udokumentowanymi istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do
grupy   tzw.   podwyższonego   ryzyka,   będą   zastosowane   rozwiązania   minimalizujące   ryzyko
zakażenia.

1    Pracownicy  szkoły,  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej  powinni

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub
112 i poinfomować, Że mogą być zakażeni koronawirusem.

1    Po zaobserwowaniu u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów mogących wskazywać
na  infekcję  dróg  oddechowych,  w  tym  w  szczególności  gorączkę,  kaszel,  pracownik  zostanie
odizolowany   w   odrębn'ym   pomieszczeniu   izolatorium   sala   nr   30   Pracownik   ten   powinien
skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej  opieki zdrowotnej , aby uzyskać teleporadę
medyczną).

L    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie
zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcj i.

I    W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitamego.

•    Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględńieniem utrzymywania w czystości sal
lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcj i
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach, klawiatu, włączników będą monitorowane i potwierdzane wpisem w karcie
monitoringu.

:grY,o:n#w?ze:s:a


