Środa Wielkopolska, dnia 1 września 2020 r.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

I.
1. Nauczyciele i inni pracownicy Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Środzie Wielkopolskiej
zobowiązani są przestrzegać od 01 września 2020 r. wszystkich poniższych zasad do czasu ich
odwołania.
2. Nauczyciele i inni pracownicy zobowiązani są zapoznać się ze wszystkimi wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz procedurami obowiązującymi w szkole (m.in. Procedurami obowiązującymi na terenie
NSM I stopnia w Środzie Wielkopolskiej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zasadami
prowadzenia konsultacji ).
3. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz w razie potrzeby poddać się pomiarowi
temperatury. Pracownicy szkoły zobowiązani są do korzystania ze środków ochrony osobistej (w
szczególności rękawiczek, maseczek ochronnych), stosowania zasad higieny rąk (mycie i dezynfekcja,
zwłaszcza przed i po kontakcie z uczniami, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub
sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej), higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i
kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do kosza i umyć ręce).
4. Nauczyciele i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 m.
5. Pracownicy niezaangażowani w bezpośrednią pracę z uczniami powinni maksymalnie ograniczyć
kontakty z kadrą prowadzącą konsultacje oraz z uczniami.
6. Przebywanie osób trzecich (tylko zdrowych, w razie potrzeby prowadzony będzie pomiar
temperatury) w budynku szkoły jest możliwe jedynie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
(w szczególności: osłona na usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, podanie numeru
telefonu kontaktowego i odnotowanie godziny wejścia i wyjścia).
7. Za osobę trzecią należy uważać każdego, kto nie jest pracownikiem szkoły.
8. W szkole znajduje się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych .

9. Na terenie szkoły znajdują się kosze z napisem: „Zużyte środki ochrony osobistej”, do których należy
wyrzucać zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe.
10. Numery telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej
oraz służb medycznych umieszczone są przy wejściach do szkoły oraz w sekretariacie.
II.
11. Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów:
a. Do szkoły może przyjść uczeń po zaakceptowaniu wytycznych obowiązujących na terenie szkoły i
popisaniu oświadczenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz Zasad organizacji zajęć dla
uczniów . Brak akceptacji zasad równoznaczny jest z niemożliwością uczestnictwa ucznia w
prowadzonych w szkole zajęciach lub korzystania z biblioteki.
b. . Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z uczniami wyłącznie do holu szkoły z zachowaniem zasad:
jeden rodzic z uczniem, w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z uczniem, przy czym należy
rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Należy zachowywać niezbędny dystans społeczny minimum 2 m
również pomiędzy rodzicami/opiekunami a nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
c. Uczniowie przychodzący do szkoły są poddani pomiarowi temperatury przy wejściu do budynku lub
podczas zajęć.
d. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną; nauczyciel ma prawo ocenić stan zdrowia ucznia i odmówić przyjęcia do szkoły, jeśli
istnieją ku temu przesłanki dotyczące stanu zdrowia.
e. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i odbierani ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.
f. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno
przyprowadzać ucznia do szkoły. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do pozostawania w stałym kontakcie
z nauczycielem i szkołą; podaje numer telefonu, który jest zobowiązany odbierać w każdym przypadku
próby kontaktu. W przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem należy poinformować dyrektora,
który w razie potrzeby powiadamia odpowiednie służby, w tym policję i powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną. W przypadku braku kontaktu z dyrektorem o sytuacji odpowiednie służby może
poinformować nauczyciel.
g. Uczeń, który miał objawy choroby i był odizolowany może powrócić do szkoły po okazaniu
zaświadczenia lekarskiego o możliwości uczęszczania do szkoły.
III.
12. Organizacja konsultacji w szkole
a. W szkole prowadzone są zajęcia indywidualne i grupowe. Otwarta jest biblioteka szkolna.
b. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć nie może być mniejsza niż 2 m2 na osobę.
c. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

d. Do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami nauczyciele.
e. W grupie może przebywać do 12 uczniów; w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu
prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o 2.
f. Zajęcia przeprowadzane są indywidualnie lub grupowo z uwzględnieniem odległości pomiędzy
stanowiskami nauki.
g. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie
przyborów i podręczników.
h. Sale, w których odbywają się zajęcia lub konsultacje należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby również w czasie zajęć.
i. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup
uczniów.
j. Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
dezynfekować.
k. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

13. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
a. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do korzystania ze środków higieny osobistej
(rękawiczki, maseczki ochronne), regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby robili
to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed spożywaniem posiłku, po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
b. Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz toalet i ich
wyposażenia. Dezynfekcja toalet może się odbyć tylko podczas nieobecności uczniów i
nauczycieli/opiekunów w łazience, w celu uniknięcia kontaktu personelu z uczniami i
nauczycielem/opiekunem.
c. Pracownicy obsługi każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie
minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki,
włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.
d. Po zakończeniu zajęć lub konsultacji pracownicy obsługi wietrzą sale zajęć, dezynfekują wszelkie
wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych
oraz powierzchnie płaskie tych ciągów.
e. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji; ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
f. Pracownicy obsługi zobowiązani są dbać, aby przy wejściach do szkoły oraz w wybranych
pomieszczeniach wspólnego użytku znajdował się płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją jego użycia
i informacją o obowiązku jego używania, a przy wejściach do szkoły także lista w celu prowadzenia
ewidencji wejść/wyjść osób trzecich.
g. Pracownicy obsługi zobowiązani są dbać, aby w toaletach zapewnione były środki czystości (mydło,
ręczniki papierowe).
h. Należy dbać, aby w każdym pomieszczeniu sanitarno-higienicznym były wywieszone plakaty z
zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. W
przypadku ich braku należy natychmiast zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.
i. Pracownicy obsługi każdego dnia systematycznie wypełniają Karty monitoringu.
j. Termometry bezdotykowe, po użyciu w danej grupie, podlegają dezynfekcji.

15. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
a. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym
pomieszczeniu specjalnie do tego wyznaczonym lub innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem
minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu
pilnego odebrania ucznia. O tym fakcie należy również poinformować dyrektora szkoły. Opiekun
przebywający z uczniem zachowuje wszelkie zasady bezpieczeństwa, stosując środki ochrony
osobistej.
b. Pracownik administracji w sekretariacie szkoły dysponuje listą z numerami kontaktowymi do
rodziców pozostawionymi na wypadek konieczności pilnego kontaktu. W razie konieczności,
nauczyciel, pracownik administracji lub dyrektor podejmuje kontakt z rodzicem pod podany numer
telefonu. Bezskuteczny kontakt może skutkować powiadomieniem policji i odpowiednich służb m.in.
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
c. Obszar, w którym poruszał się uczeń i opiekun, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
d. Nauczyciel, pod opieką którego znajdował się uczeń, ustala listę osób przebywających w tym
samym czasie w części lub częściach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i
przekazuje ją dyrektorowi szkoły.
e. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do dyrektora, a gdy jest to niemożliwe – do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

16. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły
a. Pracownik szkoły zobowiązany jest zgłosić dyrektorowi istnienie istotnych problemów zdrowotnych
oraz ukończenie 60 roku życia w celu ograniczenia angażowania w zajęcia z dziećmi.
b. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nauczyciele i inni pracownicy szkoły nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, lekarzem rodzinnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Zobowiązani są
również to powiadomienia o tym fakcie dyrektora szkoły.
c. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie COVID-19 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, do pomieszczenia
przeznaczonego do odizolowania osoby w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych (w celu
oczekiwania na odesłanie transportem indywidualnym do domu), powiadomić dyrektora szkoły, który
następnie informuje właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, wstrzymać
przyjmowanie kolejnych grup uczniów oraz stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
powiatowego inspektora sanitarnego.
d. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (np. klamki, poręcze, uchwyty).
e. Należy przestrzegać, aby pomieszczenie przeznaczone do izolacji osoby w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych było zawsze zaopatrzone w niezbędne środki ochrony
indywidualnej.
f. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części lub częściach szkoły, w
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i przekazać ją dyrektorowi.
g. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do dyrektora szkoły, a gdy jest to niemożliwe – do
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji .

