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Regulamin funkcjonowania szkoły
w okresie pandemii SARS-CoV-2 (koronawirusa)
•
•
•
•

Opracowany zgodnie z wytycznymi:
Ministra Edukacji Narodowej
Ministra Zdrowia
Głównego Inspektora Sanitarnego

Organizacja zajęć w szkole i placówce:
1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego
szpitala i służb medycznych.
2. W łazienkach znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
3. W przestrzeniach wspólnych szkoły wyznaczone zostały miejsca siedzące
z zachowaniem wymaganych odstępów.
4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Rekomendujemy, aby uczeń był przyprowadzany i odbierany przez tę samą osobę.
Utrzymany zostaje zakaz wstępu na teren szkoły osób z zewnątrz, których obecność
nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. Ww. osoby obowiązuje stosowanie
środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
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 powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. Po wejściu do budynku szkoły należy bezwzględnie umyć ręce wodą z mydłem i/lub je
zdezynfekować zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego, udostępnionego
przy wejściu do budynku.
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8. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do pozostawania w stałym
kontakcie z pracownikami szkoły. W razie braku możliwości odebrania telefonu,
zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.
9. Nauczyciele z grupy ryzyka, w miarę możliwości, pracować będą
z maseczkach/przyłbicach. Rekomenduje się, aby, w miarę możliwości, zmniejszyć
częstotliwość przebywania uczniów na terenie szkoły do minimum poprzez realizację
zajęć w tzw. bloku (dotyczy do przede wszystkim uczniów starszych klas).
10. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na stan zdrowia uczniów, są w stałym
kontakcie z rodzicami/opiekunami uczniów w tym zakresie, nie realizują zajęć
z uczniami z objawami infekcji.
11. Nauczyciele pracują w stałych, wyznaczonych na początku roku szkolnego, salach.
W miarę możliwości jedna sala powinna być użytkowana przez maksymalnie dwóch
nauczycieli.
12. Nauczyciel po każdych zajęciach ma obowiązek:
a. przewietrzyć pomieszczenie,
b. zdezynfekować często używane powierzchnie, instrumentarium i pozostałe
wyposażenie wykorzystywane do zajęć.
13. Nauczyciele oraz uczniowie:
a. mają obowiązek mycia i dezynfekcji rąk:
i. przed i po kontakcie z drugą osobą,
ii. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
b. nie korzystają z telefonów komórkowych podczas zajęć,
c. nie spożywają posiłków na terenie placówki, z wyłączeniem przekąsek
i napojów w opakowaniach jednorazowych.
14. Nauczyciele mają obowiązek promowania wśród uczniów prawidłowych zasad
higieny tj.:
a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
c. unikania dotykania oczu, nosa i ust,
d. zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, wynoszącego co najmniej
1,5 m, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
15. Szkoła zobowiązuje się do regularnej dezynfekcji często używanych powierzchni
użytkowych, instrumentarium i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, w tym
w szczególności:
a. powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów,
oparć krzeseł,
b. klawiatur, pozostałego wspólnego wyposażenia muzycznego,
c. powierzchni dotykowych, tj. stolików, ławek, włączników świateł.
16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia lub tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą. Na zajęciach grupowych uczniowie siedzą
w osobnych ławkach.

Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. H. Wieniawskiego
24-200 Bełżyce, ul. Bpa ks. T. Wilczyńskiego 62
tel. 508-324-505 tel/fax. 81-517-32-52
e-mail: smbelz@wp.pl www.ssm-belzyce.pl

17. Uczniowie i nauczyciele podczas zajęć indywidualnych korzystają wyłącznie ze swoich
instrumentów oraz wyposażenia. W przypadku instrumentów będących na
wyposażeniu szkoły – poddawane będą systematycznej dezynfekcji.
18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
19. W przypadku ucznia ze zmniejszoną odpornością na choroby, na prośbę rodziców,
zgodnie ze wskazaniami lekarskimi/po konsultacji medycznej, należy zapewnić mu
kontakt ze szkołą na ten czas. Istnieje możliwość realizacji zajęć z wykorzystaniem
metod kształcenia na odległość (w przypadku funkcjonowania szkoły w strefie
żółtej/czerwonej).
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów/pracowników szkoły
1. Do szkoły 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.
2. W szkole wydzielony został obszar, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje
odizolowany w wyznaczonym miejscu, przy jednoczesnym zapewnieniu min. 2 m
odległości od innych osób, a rodzice/opiekunowie ucznia są niezwłocznie
powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny
środek transportu).
4. W uzasadnionych przypadkach pracownik szkoły może zmierzyć temperaturę
uczniowi przy użyciu termometru bezdotykowego będącego na wyposażeniu szkoły.
Jeżeli pomiar wynosi 38°C lub wyżej – powiadamiani są rodzice/opiekunowie w celu
odebrania ucznia ze szkoły. Jeżeli pomiar waha się między 37,2°C a 37,9°C – należy
powiadomić rodziców/opiekunów ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu
odebrania ucznia ze szkoły.
5. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby
zakaźnej, 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.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych ma on obowiązek skontaktować
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną).
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7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz
dezynfekcji.
8. Jeżeli objawy u ucznia/pracownika wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2
(infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), szkoła powiadamia
o tym fakcie najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje
zgodnie z jej zaleceniami. Jeżeli wynik ucznia/nauczyciela będzie pozytywny zostanie
wszczęte postępowanie epidemiczne, które celem będzie ustalenie kręgu osób
potencjalnie narażonych. Szkoła zobowiązuje się do ustalenia listy osób
przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

