Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów,
rodziców i pracowników szkoły
obowiązujące na terenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni
obowiązujące od 8 lutego 2021r.

Głównym celem procedur jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się
SARS-COV-2 oraz ustalenie działań w razie pojawienia się zakażenia w
placówce.
Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedur jest dyrektor szkoły, a osobami
odpowiedzialnymi za ich realizację są pracownicy placówki.
Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o aktualne zarządzenia i zalecenia
MEiN (Ministerstwa Edukacji i Nauki), MZ (Ministerstwa Zdrowia) oraz GIS
(Głównego Inspektoratu Sanitarnego) i jest na bieżąco aktualizowana.
§1
Ogólne zasady organizacji pracy
1. Zasady organizacyjne dotyczą wejścia do szkoły raz w tygodniu na zajęcia
indywidualne z przedmiotu głównego:
a) nauczycieli i uczniów klas I/6, II/6, VI/6, I/4, II/4, IV/4 Szkoły Muzycznej
I stopnia;
b) nauczycieli i uczniów klasy I (bez kontynuacji przedmiotu głównego) oraz klas
dyplomowych Szkoły Muzycznej II stopnia i nauczycieli akompaniatorów w
klasach dyplomowych SM II stopnia;
c) pozostałych nauczycieli i uczniów w uzasadnionych sytuacjach za zgodą
dyrektora szkoły ( np. przygotowanie do konkursu, nagrania itp.).
2. Do szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Do szkoły nie mogą wchodzić
osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani wyłącznie
przez opiekunów bez objawów chorobowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie
środków ochronnych: osłona ust i nosa).
4. W szkole obowiązuje zachowywanie dystansu 1,5 metrowego. Uczniowie mają
obowiązek być zaopatrzeni w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania
w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz
z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do
szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do
szkoły.
6. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce rodziców i osób z zewnątrz;
zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapewniony będzie szybki
kontakt z rodzicami/opiekunami, jeśli nastąpi taka konieczność.
7. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy
zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
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• zakrycie nosa i ust,
• ograniczone przemieszczanie się po szkole,
• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły,
• pomiar temperatury termometrem bezdotykowym,
Osoby z temperaturą powyżej 37,5 nie będą wpuszczane do szkoły
ze względu na bezpieczeństwo uczniów i pracowników placówki.
Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane
z uwzględnieniem instrumentów używanych rotacyjnie przez uczniów.
Szkoła posiada termometr bezdotykowy. W przypadku wystąpienia
niepokojących objawów możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury ucznia.
W przypadku nie wyrażenia zgody rodzica na pomiar temperatury szkoła
zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia ucznia na zajęcia.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C,
kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny
środek transportu).
Szkoła zapewnia organizację pracy, która umożliwia zachowanie dystansu
między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
Obowiązuje ogólna zasada – każdy uczeń w trakcie przebywania w szkole nie
ma możliwości lub ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się
z pozostałymi uczniami.
Od dnia 8 lutego 2021 r. w szkole obowiązuje nowy rozkład zajęć
stacjonarnych (załącznik nr 1 do procedury).
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu.
Uczeń posiada własne materiały dydaktyczne i akcesoria. Nie powinien
zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Sale dydaktyczne, części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Uczniowie powinni przychodzić do szkoły i ją opuszczać zgodnie ze swoim
planem zajęć, aby ograniczyć czas przebywania na terenie wspólnym (np.
w świetlicy) do minimum.
Nauczyciel odbiera najmłodszych uczniów (SM I st.) przed zajęciami ze
świetlicy i odprowadza z powrotem po zajęciach.
Zasady korzystania z biblioteki:
Harmonogram pracy biblioteki szkolnej jest dostosowany do potrzeb
i możliwości szkoły oraz udostępniony na szkolnej stronie internetowej.
W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca
książki.
Oddawane do biblioteki książki i materiały dydaktyczne będą odłożone
na okres 2 dni koniecznej kwarantanny i odizolowane od innych egzemplarzy.

§2
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego
szpitala i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekować
dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie
przekraczać wyznaczonych miejsc przebywania. Dozowniki z płynem do
dezynfekcji są regularne napełniane.
3. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do
szkoły i po skorzystaniu z toalety.
4. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń
sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
salach, klawiatur, włączników.
5. Dezynfekowane pomieszczenia będą regularnie wietrzone, tak aby uczniowie
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
7. Urządzenia sanitarno-higieniczne będą na bieżąco dezynfekowane i
czyszczone z użyciem detergentów.
8. Sale lekcyjne będą wietrzone nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie
przebywania uczniów w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem
zajęć.
§3
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły
1. Wszyscy pracownicy są poinformowani o zasadach wynikających z
aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS oraz wprowadzonych w szkole
szczegółowych rozwiązaniach.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy
nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg
oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z
której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić
pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy
zadzwonić pod nr 999 lub 112.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie
natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i
informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z
której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
5. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka
epidemiologicznego.
6. Szkoła będzie bezwzględnie stosować się do zaleceń Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań
i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
7. W szkole znajduje się ustalone miejsce (izolatka), w którym może przebywać
osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem. W
razie pojawienia się takiego przypadku przeprowadzone będzie dodatkowe
sprzątanie zgodnie z procedurami, a także zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
placówka będzie stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego zgodnie z bieżącymi informacjami dostępnymi na
stronach: www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl

