PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW ZSZIO
w Kamiennej Górze w czasie zagrożenia COVID – 19
Pracowników ZSZiO w Kamiennej Górze obowiązują przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli,
zgodne z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

1. Do pracy może zgłosić się pracownik bez żadnych objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych.
2. Pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu (zaleca się zakrywanie
przedramieniem) oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
3. Zabrania się przychodzenia do szkoły pracownikom, u których w rodzinie jeden członek
przebywa na kwarantannie domowej lub szpitalnej.
4. Zobowiązuje się pracowników szkoły do natychmiastowego powiadomienia dyrektora szkoły
o zachorowaniu pracownika, objęciu go kwarantanną lub objęciu kwarantanną innego członka
rodziny pracownika.
5. Jeżeli pracownik przebywający na terenie szkoły zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, jest
zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrektora szkoły.
6. Każdorazowe wejście pracowników do budynku szkoły wymaga obowiązkowego zakrycia
nosa i ust maseczką ochronną lub przyłbicą.
7. Przy wejściu do budynku szkoły pracownicy są zobowiązani do dezynfekowania rąk, wg
zamieszczonej instrukcji.
8. Maseczki lub inne środki ochrony pracownicy mogą zdjąć wyłącznie po wejściu do sali
w której pracuje lub sali lekcyjnej.
9. Każdorazowe wyjście pracowników z sali do części wspólnych szkoły (korytarze, toalety,
sekretariaty) wymaga obowiązkowego zakrycia nosa i ust maseczką lub przyłbicą.
10. Pracownicy poruszając się po częściach wspólnych mają obowiązek zachować w miarę
możliwości wymagany dystans społeczny
11. Przy przemieszczaniu się pracowników w ciągach komunikacyjnych (schody) nie zaleca się
dotykania dłonią balustrad.
12. Zaleca się pracownikom otwieranie drzwi w rękawiczkach ochronnych lub łokciem.
13. Nauczyciele są obowiązani wietrzyć salę lekcyjną przed rozpoczęciem zajęć, w czasie każdej
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć lekcyjnych.
14. Pracownicy są zobowiązani do usunięcia przedmiotów i sprzętów znajdujących się w sali,
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować lub uniemożliwienia do nich
dostępu.

15. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych przez nauczycieli w szkole przybory,
materiały piśmiennicze, pomoce dydaktyczne nie mogą być przekazane do wykorzystania
przez uczniów.
16. Nauczyciele mają obowiązek zamieszczania zadań domowych dla uczniów w dzienniku
Librus – zakładka zadania domowe, by umożliwić uczniom nieobecnym nadrobienie
zaległości.
17. Nauczyciele są zobowiązani do czyszczenia lub dezynfekowania sprzętów i materiałów
wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych oraz zajęć wychowania fizycznego
i sportowych.
18. Nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe,
w sytuacji gdy podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych nie można
zachować dystansu.
19. Nauczyciele mają obowiązek zwracania uwagi i przypominania uczniom żeby w czasie
pobytu w częściach wspólnych szkoły zasłaniali usta, nos maseczką ochronną lub przyłbicą,
zachowywali reżim sanitarny oraz żeby podczas lekcji nie wymieniali się przyborami.
20. Nauczyciele mają obowiązek podjąć działania zgodne z Procedurą nagłego zachorowania
ucznia lub Procedurą w przypadku podejrzenia zakażenia Covid 19, w przypadku gdy uczeń
w trakcie lekcji zaobserwuje u siebie objawy chorobowe i zgłosi ten fakt nauczycielowi.
21. Nauczyciel w trakcie lekcji prowadzi obserwacje uczniów pod katem ewentualnych objawów
chorobowych.
22. O fakcie zachorowania ucznia nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.
23. Zaleca się pracownikom administracji oraz obsługi ograniczenie kontaktów z uczniami oraz
nauczycielami.

