WEWNĘTRZNY REGULAMINFUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY
MUZYCZNEJ W LIMANOWEJ NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEN, MZ i
GIS DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
OD 1 WRZEŚNIA 2020

PODSTAWA PRAWNA
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 z późn.zm.)
- Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i
Ministra Edukacji Narodowej
Cel procedury: Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz
pracownikom na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w
Limanowej w związku z istniejącym zagrożeniem COVID19

§1

UCZEŃ
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji.
2.Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dezynfekować dłonie.
3.Dyrektor i nauczyciele kontaktują się z rodzicami / opiekunami uczniów za
pomocą technik komunikacji na odległość.
4. Będąc na terenie szkoły uczeń może być poddany badaniu temperatury ciała
za pomocą termometru bezdotykowego.
5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń ten
zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu ,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie
zostanie
powiadomiony rodzic/opiekun o konieczności odebrania ucznia ze szkoły ( własny
środek transportu).
6. 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.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub tornistrze , plecaku. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

8. Uczniowie są zobowiązani do regularnego mycia rąk wodą z mydłem/ przed
zajęciami, po zajęciach po skorzystaniu z toalety/
9. Do Sekretariatu , Biblioteki szkolnej i pomieszczeń obsługi uczniowie wchodzą
pojedynczo z zachowaniem restrykcji sanitarnych / zakryte usta i nos, rękawiczki
jednorazowe i dezynfekcja dłoni/

§2

RODZIC/OPIEKUN
1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W
drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
2. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dezynfekować dłonie.

3. 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).

4. Opiekunowie zobowiązani są do ograniczenia przebywania na terenie szkoły
do niezbędnego
minimum ( odprowadzenie i odbiór dziecka). Dopuszcza się
możliwość przebywania opiekuna z dzieckiem na zajęciach indywidualnych po
wyrażeniu zgody przez nauczyciela i z zachowaniem reżimu sanitarnego.
5. Do Sekretariatu , Biblioteki szkolnej i pomieszczeń obsługi
rodzice/
opiekunowie wchodzą pojedynczo z zachowaniem restrykcji sanitarnych / zakryte
usta i nos, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja dłoni/ .

§3

NAUCZYCIEL
1. Do pracy może przyjść nauczyciel bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji.
2. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dezynfekować dłonie.

3. Po wejściu do budynku szkoły nauczyciel jest zobowiązany do zasłaniania ust
i nosa na korytarzach szkoły.
4. Po każdych zajęciach należy wietrzyć sale.
5. Nauczyciele zobowiązani są do dezynfekowania powierzchni dotykowych /
poręcze, klamki, ławki lekcyjne/ sprzętu i materiałów wykorzystywanych podczas
zajęć praktycznych.
13. Do Sekretariatu , Biblioteki szkolnej i pomieszczeń obsługi nauczyciele
wchodzą pojedynczo z zachowaniem restrykcji sanitarnych / zakryte usta i nos,
rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja dłoni/ .

§4

OBSŁUGA SZKOŁY
1. Do pracy może przyjść pracownik bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji.
2. Po wejściu do budynku szkoły pracownik jest zobowiązany do :
 dezynfekcji dłoni
 przebywania w maseczce i zasłaniania ust i nosa jeżeli w pobliżu znajduje
się grupa uczniów
 przestrzegania obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym / rękawiczki jednorazowe, mycie dłoni/

3. W miarę możliwości czasowych pomaga nauczycielom w dezynfekcji sal
lekcyjnych
4. Do Sekretariatu , Biblioteki szkolnej pracownicy obsługi wchodzą pojedynczo z
zachowaniem restrykcji sanitarnych / zakryte usta i nos, rękawiczki jednorazowe i
dezynfekcja dłoni/ .

§5

SEKRETARIAT
1. Do pracy może przyjść osoba bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji.
2. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dezynfekować dłonie.

3. Do Sekretariatu Szkoły zainteresowani wchodzą pojedynczo z zachowaniem
restrykcji sanitarnych / zakryte usta i nos, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja
dłoni/

PROCEDURA
NA
WYPADEK
ZAKAŽENIEM COVID-19

STWIERDZENIA

PODEJRZENIA

1. Uczeń z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem (duszność, kaszel,
gorączka powyżej 37,5 oc) zostaje bezzwłocznie przez pracownika
wyposażonego w rękawiczki
i maseczkę ochronną lub przyłbicę
odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia ewentualnej izolacji (sala
nr 6 )
2. Pracownik bezzwłocznie informuje telefoniczna dyrektora szkoły o
podejrzeniu u ucznia zakażenia.
3. W przypadku ucznia z podejrzeniem zakażenia COVID-19, dyrektor lub
pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców
o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną 18 3372 101 w razie
złego stanu ucznia dyrektor dzwoni na numer alarmowy 999 lub 112.

5. Pracownik/nauczyciel znajdujący się na terenie szkoły, który zauważy u
siebie objawy choroby COVID-19 powiadamia telefonicznie dyrektora
szkoły i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
ewentualnej izolacji (sala nr 6 ).
6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępuje do działań,
zabezpiecza się w maseczkę ochronna lub przyłbicę i rękawiczki.
7. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną 18
3372 101 w razie złego stanu pracownika dzwoni na numer alarmowy
999 lub 112

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życiem z dniem podpisania przez
dyrektora stosownego zarządzenia w tym zakresie.
2. Procedura obowiązuje od dnia I września 2020 roku do odwołania.
3. Wszelkie zmiany w opracowanych procedurach może dokonać z własnej
inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą
zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być
sprzeczne z prawem.

