Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w CKZiU w Nysie w warunkach pandemii
COVID - 19
1.Informacje wstępne
1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 3 lipca 2020 r.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników
CKZiU w Nysie, w trakcie prowadzonych w nim zajęć wychowawczych,
opiekuńczych i dydaktycznych.
2. Zasady ogólne
1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby, u których nie ma objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz których domownicy nie
przebywają w kwarantannie lub w izolacji;
2. Każdy uczeń w drodze do szkoły i ze szkoły musi być zabezpieczony w środki
ochrony osobistej (maseczki, przyłbice). Maseczki można zdjąć dopiero po zajęciu
miejsca w sali lekcyjnej.
3. Osoby wchodzące do budynku szkoły obowiązane są do zapoznania się z
wywieszonymi przy wejściu instrukcjami dotyczącymi obowiązku dezynfekcji rąk
oraz zasłonięcia ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
4. Na terenie całej szkoły istnieje obowiązek przestrzegania zasad higieny, częstego
mycia rąk, dezynfekowania płynem znajdującym się w dozownikach przy każdym
wejściu do budynków, każdej sali pracowni lekcyjnej, bibliotece oraz zasłanianie ust
i nosa w przestrzeniach wspólnych.
5. W okresie jesienno- zimowym należy korzystać z wyznaczonej szatni, zachowując
dystans społeczny oraz zasłonięte usta i nos;
6. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.
7. Wchodząc do pomieszczeń administracyjno- biurowych bezwzględnie należy
przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
8. Zużyte środki ochrony osobistej, np. maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do
oznakowanego w tym celu kosza, który znajduje się przy wejściu do szkoły.
3.Sposób organizowania zajęć
1. W sali mogę przebywać tylko ci uczniowie, którzy mają tam zajęcia zgodnie z planem.
W miarę możliwości zaleca się zasady: 1 uczeń - 1 ławka ustawiona w odstępie 1,5 m,
oraz nauczyciel - uczeń również z zachowaniem wskazanej powyżej odległości.
2. Zajmując miejsce w dwuosobowej ławce w sali lekcyjnej, należy utrzymać między
sobą maksymalną odległość;
3. Po każdorazowym wejściu do pracowni szkolnej uczniowie powinni zdezynfekować
ręce.

4. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i
nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
5. Nauczyciel może organizować zajęcia poza klasą na terenie należącym do szkoły.
6. Sprzęt znajdujący się na terenie szkoły podlega dezynfekcji po każdym dniu w
odbywają się zajęcia.
7. Zabrania się do odwołania organizowania wyjść uczniów poza teren szkoły z
wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego.
8. Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, powinny być wietrzone przez
nauczyciela po każdych zajęciach. Na czas wietrzenia nie ma konieczności jej
opuszczania. Wietrzenie odbywa się z inicjatywy nauczyciela pod koniec lekcji lub
bezpośrednio po jej zakończeniu;
9. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym mogą przebywać jednocześnie 2 grupy
uczniów. Po zajęciach w każdym dniu używany sprzęt sportowy oraz podłoga
powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
10. Każdy uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na ławce. Nie powinno się przynosić do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.
11. Klawiaturę komputerów należy dezynfekować po każdym bloku lekcji
przygotowanym specjalnym płynem do zwilżania serwetek.
12. Na korytarzach zaleca się dystans pomiędzy osobami 1,5 m

