PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIU
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2
OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH W SOSNOWCU

Podstawa prawna:
 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. z 14.08.2020 r. poz.
1394);
 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U.
z 13.08.2020 r. poz. 1389),
 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (DZ.U. z 13.08.2020 r. poz. 1386).

Uwagi wstępne:
1. Przedstawione procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobieganiu
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 dotyczą każdego
pracownika, nauczyciela, ucznia, rodzica czy prawnego opiekuna,
przebywającego na terenie placówki.
2. Celem niniejszych procedur jest:
 Zwiększenie bezpieczeństwa uczniom, opiekunom/rodzicom oraz
pracownikom i interesantom przebywającym na terenie szkoły.
 Zminimalizowanie ryzyka zagrożenia zakażenia u osób przebywających
na terenie placówki.
 Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły do niezbędnego
minimum.

SPIS TREŚCI:
Przyprowadzanie i odbieranie uczniów
Organizacja zajęć w szkole
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni
Podejrzenie zakażenia wirusem SARS-COVID-2 u ucznia
Podejrzenie zakażenia wirusem SARS-COVID-2 u pracownika
Biblioteka
Magazyn
Bufet

PRZYPROWADZANIE/ ODBIERANIE UCZNIÓW
1. Rodzic lub opiekun jest odpowiedzialny za przyprowadzanie i odbieranie
dziecka ze szkoły oraz odpowiada za jego bezpieczeństwo w drodze do
szkoły i ze szkoły.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub izolacji domowej.
3. Uczeń może być przyprowadzony do szkoły i z niej odbierany przez opiekuna
lub rodzica bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych, nie posiadający kontaktu z osobą zarażoną i nie objęty
kwarantanną bądź nadzorem sanitarnym, a także nie mieszkający wspólnie
z osobą przebywającą na kwarantannie bądź poddaną nadzorowi
sanitarnemu.
4. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekowanie rąk zgodnie
z instrukcją dotyczącą użycia środka dezynfekującego.
5. Wejście do szkoły będzie znajdowało się przy portierni.
6. Wyjście ze szkoły będzie znajdowało się od strony sali koncertowej.
7. Miejscem wskazanym do oczekiwania na dzieci po skończonych zajęciach
jest parking szkolny.
8. Po odebraniu dziecka, rodzic lub opiekun niezwłocznie opuszcza teren
placówki.
9. Opiekun lub rodzic odprowadzający dziecko może wchodzić do szkoły tylko
posiadając odpowiednie zaświadczenie od Dyrektora szkoły ( wyjątek
stanowi rodzic/ opiekun ucznia pierwszej klasy PSM I stopnia), zachowując
następujące zasady bezpieczeństwa:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie/rodzice powinni przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli - stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, częste mycie
rąk, dezynfekcja rąk.
10. W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej na terenie szkoły
objawów infekcji dróg oddechowych, wdrożone zostaną odpowiednie
procedury.
11. Rodzic bądź opiekun poinformowany o złym stanie zdrowia dziecka, musi
niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.
12. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia, opiekunowie powinni zapewnić
niezbędne środki opiekuńcze i bezpieczeństwa.
13. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów oraz
zabawek.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy wszyscy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji. Uczeń, u którego zaistniała możliwość kontaktu
z osobą zarażoną wirusem SARS-COV-2 nie może przebywać na terenie
szkoły oraz mieć kontaktu z innymi uczniami i pracownikami szkoły.
2. Wszyscy pracownicy szkoły powinni zachować należytą ostrożność
i staranność w celu utrzymania prawidłowej profilaktyki zakażenia wirusem.
3. Pracownicy szkoły, uczniowie oraz ich opiekunowie zobowiązani są do
zasłaniania nosa i ust podczas przemieszczania się po terenie szkoły. W tym
celu powinni zaopatrzyć się w maski lub przyłbice ochronne. Dodatkowo
zaleca się utrzymywanie dystansu społecznego w postaci bezpiecznej
odległości 1,5 metra od kolejnej osoby.
4. W trakcie zajęć w klasach lekcyjnych zasłanianie nosa i ust nie jest
obowiązkowe, w miarę możliwości należy zachować odległość między
osobami przebywającymi w pomieszczeniu.
5. Uczniowie powinni posiadać własne zeszyty i podręczniki oraz przybory
szkolne. Nie powinni wymieniać się przedmiotami między sobą. Uczniowie
nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
6. Na korytarzach oraz w salach lekcyjnych znajduje się płyn dezynfekujący.
Uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem zajęć.
Nauczyciel zobowiązany jest do przypominania uczniom o częstym myciu
rąk, obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas przebywania na korytarzach
szkolnych oraz o konieczności zachowania ogólnych zasad higieny osobistej.
7. Instrumenty oraz przedmioty znajdujące się w salach lekcyjnych powinny
być codziennie dezynfekowane.
8. Nauczyciel powinien dokładnie wywietrzyć salę lekcyjną co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy .
9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzają uczniów do szkoły przestrzegając
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej. Rodzice i opiekunowie nie są wpuszczani na teren szkoły w celu
ograniczenia liczby osób przebywających na jej terenie do minimum.

Wyjątkiem są rodzice (opiekunowie) uczniów klas pierwszych oraz rodzice
(opiekunowie), którzy w wyjątkowych sytuacjach otrzymają zgodę dyrekcji
na przebywanie na terenie szkoły.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
1. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału
zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Codziennie pracownicy obsługi wykonują prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, ciągów
komunikacyjnych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
3. Codziennie dezynfekowane są toalety, umywalki oraz inne niezbędne
przedmioty znajdujące się w toalecie.
4. Codziennie wietrzone są pomieszczenia szkoły, w których odbywają się
zajęcia.
5. Dezynfekowane są także wszelkie powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki
powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, włączniki.
6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń 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.
7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
8. Na każdym piętrze i korytarzu znajduje się miejsce do dezynfekcji rąk.

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 U UCZNIA
1. W wypadku zaobserwowania przez pracownika szkoły ucznia wykazującego
objawy zakażenia dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel,
duszności należy jak najszybciej odizolować ucznia od pozostałych osób
przebywających na terenie szkoły starając się zminimalizować ryzyko
rozprzestrzenienia się wirusa. Zachowując odstęp 2 metrów należy umieścić
ucznia w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu ( sala 1.29)
2. Pracownik szkoły/nauczyciel niezwłocznie informuje rodziców ucznia
(prawnych opiekunów) o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
Równocześnie zawiadamia dyrekcję o powstałej sytuacji. Rodzice
(opiekunowie) odbierają dziecko ze szkoły i zapewniają mu konieczną opiekę
medyczną kontaktując się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
3. W sytuacji szybko pogarszającego się zdrowia ucznia należy wezwać
Pogotowie Ratunkowe.
4. Po odebraniu ucznia przez rodziców należy przeprowadzić gruntowną
dezynfekcję wszystkich powierzchni, z którymi uczeń mógł mieć kontakt oraz
obszarów, w których przebywał.
5. Należy ustalić listę osób, z którymi uczeń mógł mieć kontakt i zastosować się
do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jeżeli nastąpi taka
konieczność, należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej.

PODEJRZENIE ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 U PRACOWNIKA
1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów infekcji dróg
oddechowych, nie przebywające na kwarantannie lub w izolacji, których
domownicy nie mają podejrzenia zakażenia wirusem oraz niepodejrzewające
kontaktu z osobami zakażonymi.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów zakażenia (kaszel,
duszności, gorączka) powinien pozostać w domu i skontaktować się
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W żadnym wypadku nie
powinien on przychodzić do miejsca pracy.
3. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia podczas przebywania
w miejscu pracy należy niezwłocznie poinformować dyrekcję oraz organ
prowadzący.
4. Pracownik podejrzewający u siebie zakażenie pozostaje w odizolowanym
miejscu oczekując na transport. Należy zminimalizować możliwość kontaktu z
innymi osobami przebywającymi na terenie szkoły w celu uniknięcia
rozprzestrzeniania się choroby.
5. Po opuszczeniu placówki przez pracownika należy przeprowadzić gruntowną
dezynfekcję wszystkich obszarów, w których przebywał oraz przedmiotów,
które mógł dotykać.
6. Należy sporządzić listę osób, z którymi pracownik mógł mieć kontakt
i zastosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
7. Jeżeli nastąpi taka konieczność, należy wprowadzić dalsze procedury
pozostając w kontakcie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
1. Czytelnicy wchodzący do biblioteki zobowiązani są do noszenia maseczki
i zdezynfekowania rąk.
2. W punkcie zwrotu/wypożyczenia zbiorów bibliotecznych będzie mógł
przebywać jeden czytelnik. Wyjątek stanowi rodzic z dzieckiem do lat 9.
Pozostałe osoby proszone będą o pozostanie na zewnątrz z zachowaniem
bezpiecznej odległości zgodnie z obowiązującymi zasadami.
3. Osoby, które mają wyraźne objawy choroby (kaszel, katar, stan
podgorączkowy) nie będą przyjmowane.
4. Nauczyciel bibliotekarz po każdej wizycie użytkownika dezynfekuje lady
biblioteczne. Zwrócone zbiory odkłada na wyznaczone regały ,w których
będą odbywały 3 - dniową kwarantannę. Po okresie kwarantanny książki, z
zachowaniem środków ostrożności, będą umieszczane na regałach
bibliotecznych.
5. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami
przebywającymi w bibliotece.
6. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie umożliwiony wolny dostęp do
księgozbioru.
7. Zalecane jest składanie zamówień na zbiory biblioteczne drogą
elektroniczną: biblioteka@zsmsosnowiec.pl lub telefonicznie pod nr tel. 32
266 37 95 w. 37.
8. Obowiązuje całkowity zakaz dezynfekowania zbiorów samodzielnie.

PROCEDURA WYPOZYCZANIA I ZWRACANIA INSTRUMENTÓW
1. Magazyn czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00.
2. Podczas przeprowadzania czynności zwrotu /wypożyczania /zamiany
instrumentów w magazynie obowiązują następujące zasady:
 noszenie maseczki,
 utrzymywanie dystansu 1,5 metra,
 korzystanie z własnego długopisu,
 dostarczenie przez nauczyciela REWERSU
 dostarczenie przez nauczyciela KARTY ZWROTU i odbiór REWERSU
3. Wypożyczenia, zamiany i zwroty instrumentów odbywają się zgodnie
z wcześniej uzgodnionym i zarezerwowanym przez danego nauczyciela
terminem. (Rezerwacja telefoniczna lub osobista).
4. Wypożyczeń, zwrotów, zamian instrumentu/ów dla ucznia/ów dokonuje
osobiście wyłącznie tylko nauczyciel. O ile jest to niezbędne, przy wyborze
pierwszego instrumentu dla ucznia rozpoczynającego naukę gry
dopuszczalna jest również obecność ucznia, przy zachowaniu odpowiednich
zasad bezpieczeństwa.
5. Nauczyciel, który w imieniu ucznia i jego rodzica dokonuje wyboru
i wypożycza instrument, zobowiązany jest dostarczyć do magazynu czytelnie
wypełniony REWERS (dostępny na stronie internetowej ZSM w Sosnowcu).
6. Odbiór wybranego instrumentu przez ucznia i jego rodzica (lub opiekuna
prawnego) odbywa się na zewnątrz szkoły.
7. Nauczyciel dokonujący w imieniu swojego ucznia zwrotu wypożyczonego
instrumentu zobowiązany jest dostarczyć wraz z instrumentem prawidłowo
i czytelnie wypełnioną KARTĘ ZWROTU. Po dokonanym zwrocie nauczyciel
odbiera od magazyniera imienny REWERS danego ucznia i przekazuje go
oczekującemu na zewnątrz szkoły rodzicowi.

8. Przed oddaniem do magazynu instrumentu, każdy uczeń zgodnie ze
wskazówkami swojego nauczyciela czyści i odkaża użytkowany przez siebie
futerał / pokrowiec, instrument i akcesoria.
9. Instrument zwrócony
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10. Po zakończeniu każdej czynności wypożyczenia / zwrotu / zamiany,
magazynier jest zobowiązany do dezynfekcji części użytkowej pomieszczeń
magazynowych.
12. Szczegółowe informacje dotyczące wypożyczenia bądź zwrotu instrumentu
znajdują się bezpośrednio w magazynie instrumentów.

PROCEDURA KORZYSTANIA Z BUFETU SZKOLNEGO
1. Przy korzystaniu z bufetu szkolnego obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być
zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m,
a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną
uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców, a także higieny osobistej.
2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne,
zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się spożywanie
posiłków przy stolikach. Konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy
krzeseł po każdej osobie korzystającej z bufetu.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
4. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki,
serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę.
5. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być
podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

