REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
W CZASIE EPIDEMII COVID-19.
Podstawa prawna:
 Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
Covid 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w
zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19(Dz. U. z 2020 r. poz. 493, zmiany poz. 1394, 1111, 952, 891, 872,
781, 657, 564, 530)

§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. Do budynku szkoły mogą wchodzić tylko opiekunowie uczniów klas I.
Pozostali opiekunowie odprowadzają dzieci wyłącznie przed drzwi główne
szkoły oraz odbierają dzieci oczekując na zewnątrz budynku szkoły.
3. 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.
4. Każdy uczeń, opiekun i pracownik jest zobowiązany zmierzyć temperaturę
przed wejściem do holu głównego w przedsionku szkoły.
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5. Po wejściu do szkoły należy skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk, który
aplikuje bezdotykowy dyspenser znajdujący się w holu głównym.
6. Podczas trwania lekcji opiekunowie jeśli jest taka konieczność czekają na
swoje dzieci w wyznaczonym miejscu /strefa rodzica/ przestrzegają zasad
sanitarnych:
a) 1 opiekun z dzieckiem
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem 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 - stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe/dezynfekcja rąk.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń
zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m
odległości od innych osób, a opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu)
8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Zalecane jest
zasłanianie ust i nosa na przerwach. Rekomendujemy używanie przyłbicy.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. Sale i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
11. Na przerwach między lekcjami obowiązuje zachowanie dystansu
społecznego i nie gromadzenie się.
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§2
Zasady działania kuchni szkolnej i korzystania z jadalni:
1. Korzystanie z posiłków szkolnej stołówki odbywać się będzie przy
zachowaniu prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie
z zaleceniami w czasie epidemii.
2. Przy okienku podawczym znajdują
roznosić posiłek do sal i stolików

się wyznaczone osoby które będą

3. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego przy wejściu na jadalnię
jak i po zajęciu miejsca przy stoliku.

§3
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników
szkoły:
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych osoba będzie
odizolowana w przygotowanej do tego celu izolatce.
3. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz
zdezynfekowaniu.
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§4
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2u ucznia:
1. W przypadku podejrzenia zakażenia na terenie szkoły lub placówki Dyrektor
lub nauczyciel musi odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego
pomieszczeniu, a następnie poinformować o tym fakcie opiekunów, którzy
muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, opiekun
z dzieckiem powinni udać się do lekarza.
2. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja
górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie
poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie
pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest
ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły zastosuje się do
zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać
skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały
bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane
nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się,
przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego
zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

§5
Zasady kontaktu z pracownikami szkoły:
1. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt
nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z opiekunami uczniów.
Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. komunikacja mailowa, telefon oraz
dziennik elektroniczny VULCAN.
2. W ważnych sprawach uczniowskich wymagających kontaktu z dyrektorem
szkoły należy umawiać się telefonicznie poprzez sekretariat szkoły.
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§6
Postanowienia końcowe:
1. Przestrzeganie zapisów zawartych w Regulaminie funkcjonowania Zespołu
Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich w czasie epidemii COVID-19
dotyczy wszystkich pracowników, rodziców i uczniów.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
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