Procedury funkcjonowania szkół ZDZ w Białej Podlaskiej w czasie epidemii
COVID-19 od września 2020 roku
Opracowane na podstawie:
- Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach Dz.U. z 13 sierpnia 2020. Poz 1386
- Wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020r.

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 szpitalnych.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. W celu zmniejszenia skupisk uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą następującymi
wejściami:
- wejście nr 1 (od ul. Polnej) – dla uczniów rozpoczynających lekcje na niskim
parterze – pomiar temperatury wykonuje dyżurująca woźna
- wejście nr 2 (przy pokoju nauczycielskim) – wejście główne – dla uczniów
rozpoczynających lekcje na parterze - pomiar temperatury wykonuje nauczyciel
dyżurujący od godziny 7:15
- wejście nr 3 (od sali nr 11) dla uczniów rozpoczynających lekcje na 1 i 2 piętrze pomiar temperatury wykonuje dyżurująca woźna
- wejście nr 4 (wejście główne służbowe) – dla uczniów rozpoczynających lekcje oraz
w salach 1 i 2 - pomiar temperatury wykonuje nauczyciel dyżurujący, który
rozpoczyna lekcje w tych salach
- wejście nr 5 – na halę sportową - pomiar temperatury wykonuje nauczyciel
wychowania fizycznego, który rozpoczyna lekcję
4. Uczniowie, którzy przychodzą na lekcje wcześniej oraz uczniowie, którzy spóźnili się na
lekcje wchodzą do szkoły wejściem nr 1 ( od ulicy Polnej).
5. Przy wejściach do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły
są zobowiązani do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Do szkoły uczeń wchodzi z
zakrytymi ustami i nosem maseczką lub przyłbicą. Przy wejściach umieszczono numery
telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału
zakaźnego szpitala i służb medycznych.

6. Z szatni i szafek korzystają wyłącznie uczniowie, którzy odbywają w danym dniu lekcje
na niskim parterze w salach: 3, 4, 5, 6 i 7.
* punkt dotyczy miesiąca września i jego treść uzależniona jest od dalszej sytuacji
epidemiologicznej. W każdej chwili może zostać zmieniony
7. Biblioteka szkolna od 1 września 2020r. funkcjonuje zgodnie z opracowanymi
procedurami bezpiecznego korzystania z jej zasobów.
Procedury w załączniku nr 1.
8. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcje dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Osoby trzecie
wchodzą na teren szkoły wejściem głównym służbowym. Wyznaczony pracownik szkoły
( woźna lub w czasie przerw dyżurujący nauczyciel) powinien dopilnować, aby wszystkie
osoby trzecie, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki
ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
9. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia ucznia szkoła szybko i skuteczniej komunikuje
się z opiekunami ucznia za pośrednictwem nauczyciela uczącego w danej chwili lub
pielęgniarki szkolnej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
10. Szkoła posiada termometry bezdotykowe (co najmniej 1 termometr przy każdym wejściu
do budynku) i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych
termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
w wyznaczonym miejscu zwanym izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości
od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania
ucznia ze szkoły.
12. Aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły
umożliwia się:
- różne godziny przerw w przypadku kilku lekcji w danej klasie z tym samym
nauczycielem
- wychodzenie uczniów z sal na przerwy odpowiednimi wyjściami zgodnie z
rozmieszczeniem sal
- jeśli jest taka możliwość unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają
się zajęcia
- na przerwach uczniowie wychodzą przed budynek szkoły
- na przerwach nie ma obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic ( ale jest to
zalecane)

- uczniowie uczący się w jednej sali przez kilka jednostek lekcyjnych mogą pozostać
na przerwie w sali pod warunkiem wietrzenia sali i zachowania odległości.
13. Obowiązują ogólne zasady higieny:
- częste mycie rąk lub dezynfekcja (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć
ręce) – przy zmianie sali, przed posiłkami, po powrocie z zajęć na powietrzu, po wyjściu z
toalety
- ochrona podczas kichania i kaszlu – uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas
kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką
- unikanie dotykania oczu, nosa i ust
14. Pracownicy szkoły na terenie placówki nie muszą nosić maseczek (wyjątek – dyżur na
przerwie). Są zobowiązani zachowywać dystans społeczny pomiędzy sobą 1,5 m.
Rekomendowane jest noszenie maseczek lub przyłbic przez nauczycieli pełniących dyżur
na przerwie.
Nauczyciele , którzy ukończyli 60-ty rok życia są zwolnieni z pełnienia dyżurów w czasie
przerw.
15. Opiekun sali lekcyjnej powinien usunąć lub uniemożliwić dostęp do produktów i sprzętów
znajdujących się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
16. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy
czyścić lub dezynfekować.
17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na ławce, plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać z sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.
18. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.
19. Należy wietrzyć salę, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
21. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z
uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładu pracy oraz wytycznych
ministrów właściwych dla zawodu szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych
branż.
22. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.

23. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z świeżego powietrza i po wyjściu
z toalety.
24. Kierownik administracyjny zobowiązany jest monitorować 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 i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle
przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów
środku dezynfekujących.
25. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, aby przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
26. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły:
- do pracy w szkole mogą przychodzić pracownicy bez objawów chorobowych
sugerujących zakażenie górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub szpitalnych.
Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru
temperatury raz dziennie. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących
objawów choroby zakaźnej należy pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej , aby uzyskać teleporadę medyczną , a w
razie pogorszenia zdrowia zadzwonić pod 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.
- Jeśli u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy wystąpią niepokojące
objawy infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować dyrektora
szkoły, skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
aby uzyskać teleporadę medyczną.
- obszar, w którym poruszał się pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty
itp) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych odizolować osobę w
specjalnie wydzielonych pomieszczeniu
- w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który
rekomenduje ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie z osobą
zakażoną

27. Powyższe procedury zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły zdzbp.pl , jak
również przesłane przez dziennik elektroniczny każdemu uczniowi i jego prawnemu
opiekunowi. W związku z tym uprasza się aby wszyscy uczniowie i ich prawni opiekunowie
dostarczyli do wychowawców swoje aktualne adresy e-mail.
Uczniowie otrzymują oświadczenia i deklaracje 1 września podczas spotkań z
wychowawcami, a prawni opiekunowie po zapoznaniu się z ich treścią są zobowiązani do
ich podpisania i przekazania wychowawcy.
Treść oświadczenia i deklaracji w załączniku nr 2.
28. Procedury będą zmieniane w przypadku aktualizacji wytycznych przeciwepidemicznych
GIS. Zmian w procedurach może dokonać dyrektor szkoły na wniosek nauczycieli lub innych
pracowników szkoły, jeśli nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami GIS, Ministra
Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.
29. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkoły i po uzyskaniu pozytywnej
opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawiesić zajęcia na
czas oznaczony lub wprowadzić nauczanie hybrydowe. Mieszana forma kształcenia będzie
konieczna w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w powiecie bialskim i
mieście Biała Podlaska.
30. Za nieprzestrzeganie powyższych procedur bezwzględnie będą stosowane kary według
zapisu w statucie szkoły.

Załącznik Nr 2
Do Procedur funkcjonowania
szkół ZDZ w Białej Podlaskiej w czasie
epidemii COVID-19
od 1 września 2020 roku

OŚWIADCZENIA RODZICÓW

Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 oraz nikt
z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, izolacji, nie
przejawia widocznych oznak choroby.

IIIIIII..IIIIIIIIIII
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)
Oświadczam, iż jestem świadoma / świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne
posłanie dziecka do szkoły w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

IIIIIII..IIIIIIIIIII
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie
mojego dziecka i mojej rodziny tj.: pomimo wprowadzonego w szkole rygoru sanitarnego
i wdrożonej procedury bezpieczeństwa zdaję sobie sprawę, że na terenie szkoły może dojść
do zakażenia

SARS-CoV-2;

w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów

u mojego dziecka zostanie ono natychmiast umieszczone w wyznaczonym pomieszczeniu i
zostaną zawiadomione stosowne służby sanitarne i organ prowadzący.
IIIIIII..IIIIIIIIIII
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Oświadczam, że dziecko: nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na środki
dezynfekujące.

IIIIIII..IIIIIIIIIII
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się SARS-CoV-2 mojego dziecka na terenie szkoły nie
będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do Szkoły, ani organu prowadzącego - będąc
całkowicie świadomą/ym zagrożenia epidemiologicznego w obecnej sytuacji w kraju.

IIIIIII..IIIIIIIIIII
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

NUMER TELEFON DO RODZICA: IIIIIIIII
EMAIL DO RODZICA: IIIIIIIIIIIIII..

IIIIIII..IIIIIIIIIII
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

DEKLARACJA

RODZICA

Ja niżej podpisana / podpisany oświadczam, że: zapoznałam/łem się z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej www: https://zdzbp.pl lub drzwiach wejściowych,
tablicach informacyjnych - skierowanych do rodziców/opiekunów w związku z organizacją
zajęć szkolnych w okresie epidemii.

IIIIIII..IIIIIIIIIII
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W OKRESIE

EPIDEMII

COVID-19,

a

co

za

tym

idzie

z

rygorem

sanitarnym,

tj. przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez m.in.: podwyższonej
temperatury ciała (temperatura powinna być zmierzona codziennie rano), kataru, kaszlu,
bólu brzucha, zapalenia spojówek, choroby zakaźnej, oraz niezwłocznego odebrania dziecka
ze szkoły (w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole).

IIIIIII..IIIIIIIIIII
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, który
będzie wykonywany

podczas pobytu dziecka w szkole

w przypadku wystąpienia

niepokojących objawów chorobowych .
IIIIIII..IIIIIIIIIII
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)
Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły

o wszelkich zmianach w sytuacji

zdrowotnej – dotyczy zdiagnozowania wirusa SARS-CoV-2 w moim najbliższym otoczeniu.
IIIIIII..IIIIIIIIIII
(podpisy rodziców / prawnych opiekunów)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L.
2016.119.1 z dnia 4.05.2016, dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Lublinie.
2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się
COVID-19, na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, w związku z wytycznymi
przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Podane dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia
realizowanych celów, w tym zgodnym z przepisami prawa.
4. Odbiorcami będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania do:
dostępu do swoich danych osobowych
sprostowania swoich danych osobowych
usunięcia swoich danych osobowych
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
przeniesienia swoich danych
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, oraz przetwarzanie następuje na postawie przepisów prawa
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na
adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania
decyzji w tym profilowane.

Przyjęto na Radzie Pedagogicznej w dn. 27.08.2020 r.

