REGULAMIN
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
wśród uczniów, rodziców i pracowników
Państwowej Szkoły Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach
Dokument sporządzono na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek

Obowiązuje od 01 września 2020r.

§1
Organizacja zajęć w szkole
1. 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 lub w izolacji.
2. 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.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły
(hol szkoły przy portierni z wyłączeniem rodzica/opiekuna kl. I cyklu 6-cio letniego),
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. Pracę w szkole wykonują tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
5. W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem
objawów choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować
nauczyciela przedmiotu głównego.
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy

wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice
należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
10. Dziecko ze świetlicy odbiera rodzic po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z
nauczycielem prowadzącym zajęcia świetlicowe.
11. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z
uczniami oraz nauczycielami.

§2
Działania podejmowane przez szkołę w zakresie czynności
higieniczno-sanitarnych
1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Nadzorowanie, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do
szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i
nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza i po skorzystaniu z toalety.
4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
5. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do
zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w
łazienkach.
6. Personel sprzątający zobowiązuje się do: regularnego dokonywania prac
porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także
dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych:
poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, powierzchni płaskich w tym
blatów biurek i stolików, krzeseł, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, wymiana
worków w koszach na śmieci.
7. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w
przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
§3
Korzystanie z biblioteki
1. W bibliotece może znajdować się jedna osoba wypożyczająca
2. Książki zwracane są do specjalnego pudełka i zostają tam na 2 dni
§4
Korzystanie z wypożyczalni instrumentów
1. Aby wypożyczyć/ oddać instrument należy kontaktować się z nauczycielem
instrumentu głównego.

§5
Wytyczne dla uczniów
1. Nie przychodź na lekcje, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
2. Jeżeli umówiłeś się na lekcje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio
wcześniej do nauczyciela przedmiotu głównego.
3. Zabieraj do szkoły własne przybory. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od
innych uczniów.
4. Zachowuj dystans społeczny.
5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj
ręce.
6. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
a) klasy oświatowe korzystają z oznaczonych boksów,
b) pozostali uczniowie korzystają z szatni przy portierni z zachowaniem rygorów
sanitarnych.
7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy
kasłania.
9. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
11. Jeżeli chcesz korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze
szczegółowymi zasadami jej użytkowania.
§6
Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia lub pracownika szkoły przebywającego na
terenie szkoły
1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19
przebywając na terenie szkoły powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując
jednocześnie o tym dyrektora szkoły.
2. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki,
powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniowi (powiadomienie z
zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę
nad uczniem). Jeżeli u pracownika podejrzewa się wystąpienie objawów należy
odsunąć go od wykonywania obowiązków.
3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację
sanitarnoepidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie,
że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych osób na
teren szkoły. Odnośnie uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąć
informacji o kolejnych działaniach od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy
niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu
(transport własny lub sanitarny).

6. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w
którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Obszar, w którym
poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19,
nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków
ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły z
zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
8. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia
dalszego sposobu postępowania.
9. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący
opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne,
informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.
10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty
itp.).
11. W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej.

