Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
od 1 września 2020r.
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. R.Twardowskiego w Puławach

1. Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne
w szkole – wariant A.
2. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie
stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B
lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. Opinie te będzie można uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą
maila, telefonu.
3. W przypadku funkcjonowania szkoły w trybie mieszanym lub zdalnym,
okres ten nie powinien być dłuższy niż 14 dni czyli czas przeznaczony
na kwarantannę, a dyrektor może w tym czasie ograniczyć realizację
materiału szkolnego.
4. Po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego
i zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły może elastycznie
wprowadzać model mieszany pracy szkoły czy nauczania zdalnego.
Dyrektor szkoły będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić
stacjonarną pracę szkoły oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym
sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
5. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia ze względu na sytuację
epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Będzie można
zawiesić wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, klasy
czy całej szkoły.
6. Decyzję o nauczaniu na odległość może też podjąć zespół zarządzania
kryzysowego odpowiedniego szczebla ze względu na sytuację
epidemiologiczną w powiecie.
7. Minister Edukacji Narodowej zachowuje uprawnienia do ograniczana
zajęć w szkołach na terenie kraju.
8. Podczas pracy stacjonarnej szkoły zaleca się:
- zachowanie dystansu między osobami na terenie szkoły,
- częste mycie rąk,
- ochrona podczas kichania, kaszlu,

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
- maseczki używane w przypadku niemożności zachowania dystansu,
- wietrzenie sal i części wspólnych (korytarze) co najmniej raz
na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
- utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach, klawiatur, włączników,
- na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno – higienicznych, w tym
ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu,
- zdezynfekowane pomieszczenia będą wietrzone przed ich użyciem.
9. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć,
pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich – blatów
w salach, klawiatur, włączników.
10. Zajęcia w szkole będą tak zorganizowane, aby zachowany był dystans
między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
11. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja
o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka
dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo
dezynfekują ręce.
12. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów
infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Dziecko z rodziny
objętej kwarantanną, musi pozostać w domu.
13. Uczniowie przewlekle chorzy, z niską odpornością mogą uczestniczyć
w zajęciach stacjonarnych lub zdalnych – na podstawie opinii lekarza
specjalisty, sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą.
14. Uczeń
powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikania
dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki.
Nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

15. Dziecko jadąc do szkoły komunikacją publiczną musi zakrywać usta i nos.
16. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony
osobistej. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust podczas
zajęć. Podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarze,
łazienki) - obowiązują maseczki. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący
zapewnia szkoła.
17. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
18.Przy wejściu do budynku szkoły wszyscy – uczniowie i osoby wchodzące
– obowiązkowo dezynfekują ręce.
19. Po wejściu do szkoły wszystkie osoby będą miały mierzoną temperaturę.
20.Należy ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie w szkole osób
trzecich. Rodzice mogą wchodzić i oczekiwać na dziecko na korytarzu
znajdującym się na parterze budynku, zachowując dystans 1,5 m od innych
osób, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in.
osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
21. Aby zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia szkoła
zbiera od rodziców ich dane kontaktowe (numery telefonów od obu rodziców
oraz adresy mailowe). Kontakt rodziców ze szkołą – zalecany telefoniczny
z wychowawcą czyli nauczycielem przedmiotu głównego, sekretariatem lub
dyrektorem szkoły.
22. Wejście uczniów do szatni (po wcześniejszej dezynfekcji rąk) powinno być
rotacyjne – w małych grupach (do 4 osób) lub pojedynczo.
23. W trakcie lekcji instrumentu głównego, uczniowie korzystają z własnych
instrumentów (poza lekcjami fortepianu, akordeonu i perkusji). Instrumenty
szkolnych są dezynfekowane po każdych zajęciach.
24. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej na zasadach określonych
w regulaminie biblioteki na czas pandemii.
25. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

26. Przy wejściu do szkoły pracownikom będzie mierzona temperatura ciała,
a w przypadku, gdy będzie ona równa albo przekroczy 38°C, pracownik nie
podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
27. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej
pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem rodzinnym, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania
się stanu zdrowia zadzwonić pod 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zarażeni koronawirusem.
28. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować
się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, aby uzyskać teleporadę medyczną.
29. Osoby przebywające w szkole i wykazujące objawy choroby zakaźnej,
w tym kaszel, gorączkę, powinny założyć maseczkę i odizolować się od innych
osób. Nauczyciele nie mogą prowadzić zajęć, a uczniowie nie mogą
uczestniczyć w lekcjach.
30. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia
lub pracownika obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała:
- jeżeli pomiar termometrem wskaże 38° C lub wyżej – należy powiadomić
rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły
i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady telefonicznej,
- jeżeli pomiar termometrem wynosi pomiędzy 37,2° – 37,9° C- należy
powiadomić rodziców ucznia, ustalić ewentualną konieczność sposobu
odebrania ucznia ze szkoły.
31. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą
sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan
podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m
odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić
rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
32. Obszar po którym poruszała się i przebywała osoba z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz
dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, klawiatura

itp.). Należy także zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
33. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – CoV 2 na terenie szkoły
należy stosować się do zaleceń Państwowej Powiatowej Inspekcji Pracy.
Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej ( Biłgoraj tel. 84 686 15 22), aby odbyć
konsultację lub uzyskać poradę
34. Informacja do sanepidu o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu
szkoły może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również
od rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub innego pracownika
szkoły, od osób które uzyskały informację o zachorowaniu. Informacja taka
podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. PPIS przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne,
a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu
zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.
35. O zakażeniu ucznia rodzice powiadamiają dyrektora szkoły (tel. 81
8885850) lub sanepid w Puławach (tel. 81 886 48 91). Rodzice ucznia
powiadamiają niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania.
Informację o każdym przypadku zakażenia lub zachorowaniu na COVID-19
otrzymuje również PPIS. W takiej sytuacji PPIS kontaktuje się z rodzicami oraz
szkołą, aby przeprowadzić wywiad epidemiologiczny na terenie szkoły i ustalić
listę kontaktów osoby zakażonej.
36. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne,
które nie miały bezpośredniego kontaktu albo kontakt krótkotrwały, mogą być
poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć
się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan
swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.
37. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, zawiadamia dyrektora szkoły
o kwarantannie. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem ustala, czy
nauczyciel może pracować zdalnie i zachować prawo do wynagrodzenia.
Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie, nauczyciel bezzwłocznie
przekazuje ją pracodawcy. Nauczyciel nie może pracować poza miejscem
kwarantanny.

38. Jeżeli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja
o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie
o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania
(zachowane prawo do 80% wynagrodzenia).

