Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Nr 31/2020
z dnia 31.08.2020r.

Regulamin postępowania
w związku obowiązującym stanem pandemii COVID-19
1.

W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można

skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory/narzędzia
należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
2.

Słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych

przedmiotów.

Ograniczenie

to

nie

dotyczy

słuchaczy

ze

specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
3.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby

i możliwości także w czasie zajęć.
4.

W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która

uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup słuchaczy(np. różne godziny
przyjmowania grup do placówki)
5.

Słuchacze powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
6.

Do jednostki może uczęszczać wyłącznie słuchacz zdrowy, bez objawów chorobowych

sugerujących chorobę zakaźną.
7.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

słuchacz nie ma prawa przybycia do jednostki.
8.

Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (w szczególności konieczność osłony ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Wszyscy pracownicy mają prawo
i obowiązek kontroli stosowalności rzeczonych wymogów i mają prawo wyprosić osobę
z terenu jednostki nie stosującą się do wymogów sanitarnych.
9.

Jednostka jest zobowiązana do posiadania termometru bezdotykowego i jego dezynfekcji

po każdy użyciu.

10. Należy

uzyskać zgodę słuchacza na pomiar temperatury ciała jeśli zaistnieje taka

konieczność,

w

przypadku

wystąpienia

niepokojących

objawów

chorobowych.

W przypadku słuchaczy niepełnoletnich konieczne jest uzyskanie zgody opiekuna prawnego.
Rekomenduje się uzyskanie pisemnej zgody opiekuna lub słuchacza.
11. Jeśli

słuchacz, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od
innych osób, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania słuchacza z podmiotu.
12. Zaleca

się korzystanie przez słuchaczy z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu

wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma
takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu
bądź wśród uczniów/słuchaczy

13. Do

pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych

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

wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
15. Jeżeli

słuchacz przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować go w odrębnym

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min, 2 m odległości od innych osób,
a następnie niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
W przypadku uczestnika niepełnoletniego należy niezwłocznie powiadomić rodziców.
16. Pracownicy/obsługa

podmiotu powinni zostaną poinstruowani, że w przypadku

wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, 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 poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

17. W

przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
18. Obszar,

w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
19. W

przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
20. W

przypadku stwierdzenia zakażenia wśród personelu bądź uczniów/słuchaczy: Dyrektor

w porozumieniu z organem prowadzącym i lokalną stacją sanitarno – epidemiologiczną,
podejmuje decyzję o zmianie formy nauczania ze stacjonarnego na tryb hybrydowy lub
zdalny, przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek.
21. Powrót

do nauczania stacjonarnego odbywa się za zgodą Dyrektora w porozumieniu

z organem prowadzącym i lokalną stacją sanitarno – epidemiologiczną, przy jednoczesnym
przestrzeganiu wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
22. Każdorazowa

zmiana trybu nauczania będzie publikowana na stronie internetowej szkoły,

a pracownicy Placówki będą informowani o każdej zmianie osobiście bądź telefonicznie.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
23. Przed

wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do

rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby,
wchodzące do podmiotu.
24. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
25. W

jednostce prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów
w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
26. Przeprowadzając

dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby
słuchacze nie były narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
27. Personel w razie konieczności jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej

–

jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos,
28. W

pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
29. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet oraz wyłączyć elektryczne suszarki do rąk
30. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej.
31. Od dostawców cateringu wymaga się pojemników i sztućców jednorazowych.

