Procedury bezpieczeństwa
w Zespole Szkół Mechanicznych
im. KEN w Poznaniu
od 1 września 2021 roku.

Podstawa prawna:
 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych -tryb pełny stacjonarny
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Ogólne zasady obowiązujące w szkole:
+ Szczepienie

 rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów
w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

 przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

 minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

 częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas
kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

 w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować
dystansu.

Wietrzenie

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

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/ pracownik bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej.
2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na
rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
3. W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Wejście do budynku szkoły odbywa się w wyznaczonych do tego miejscach (zał. nr 1podział wejść do szkół). Każdy wchodzący korzysta z płynu do dezynfekcji rąk.
5. 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.
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6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły,
gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
7. Uczniowie i pracownicy szkoły stosują środki ochrony osobistej (maseczki) w
przestrzeni wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego.
8. Do niezbędnego minimum ograniczamy 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. Dodatkowo zaleca
się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
9. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów

o

konieczności

pilnego

odebrania

ucznia

ze

szkoły

(rekomendowany własny środek transportu).
11. W miarę możliwości uczniowie odbywają lekcje w tych samych klasach- bez
konieczności przemieszczania się.
12. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy:
 zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej
1,5 m, licząc od powierzchni stolika,
 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 przed

rozpoczęciem

zajęć

zdezynfekowanie

powierzchni

dotykowej

biurka

nauczyciela,
 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami
uczniów,
13. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy regularnie czyścić
lub dezynfekować.
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14. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można
zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
15. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem
wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących.
16. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć
i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
18. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone,
z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni
publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
20. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot
przyjmujący uczniów i słuchaczy 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,

dotyczących

poszczególnych branż.
21. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach
klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni
dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
22. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
w bibliotekach zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie biblioteki szkolnej” (zał. 2)
23. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy,
uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych
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m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia zostały szczegółowe
opisane w „Regulaminie korzystania z gabinetu profilaktyki” (zał. 3)
24. Zasady korzystania z bufetu szkolnego zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie
korzystania z bufetu szkolnego”.
25. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania
w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami
prawnymi.

Załączniki;

1. Podział wejść uczniów do szkół
2. Regulamin biblioteki szkolnej.
3. Regulamin bufetu szkolnego/
4. Regulamin korzystania z gabinetu profilaktyki.

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/

e) wykaz produktów biobójczych
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http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

f) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876
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