Procedura funkcjonowania Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze
podczas pandemii COVID-19
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie pracownicy i uczniowie bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają w kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie wchodzą do szkoły odpowiednim kanałem komunikacyjnym wg
następującego harmonogramu:
a. Wejście nr 1 – wejście główne – KLASY I
b. Wejście nr 2 – od strony dziedzińca szkoły – KLASY II
c. Wejście nr 3 – od strony auli – KLASY III i IV
Od godziny 8:15 uczniowie wchodzą do szkoły tylko wejściem głównym
3. Przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce zgodnie z wywieszoną
instrukcją.
4. Przy wejściu do szkoły dokonywany jest pomiar temperatury ciała, każdemu uczniowi
i pracownikowi termometrem bezdotykowym.
5. Jeśli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5o lub wyżej – pracownik nie
podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej, natomiast uczeń jest
izolowany, szkoła kontaktuje się z rodzicami w celu ustalenia sposobu odebrania
dziecka ze szkoły.
6. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez pracowników
i uczniów.
7. Na lekcjach uczniowie siadają w ławkach w miarę możliwości w jak największych
odstępach.
8. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
lekcyjnej.
9. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej (w trakcie zajęć) uczeń ma obowiązek ponownie
zakryć usta i nos, kiedy:
a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego
pytanie
b. wychodzi do toalety
c. kończy się lekcja i wychodzi z sali lekcyjnej
10. Uczniowie muszą posiadać własne przybory szkolne i podręczniki. Zabrania się
wymiany przyborów szkolnych między uczniami.
11. Po każdej lekcji sala jest wietrzona, pracownik szkoły dokonuje bieżącej dezynfekcji
sali po każdej grupie.
12. W każdej sali lekcyjnej, na korytarzach na każdym piętrze znajduje się pojemnik
z płynem dezynfekującym wraz z instrukcją prawidłowego stosowania.
13. Zobowiązuje się uczniów i pracowników do unikania większych skupisk ludzi,
zachowania dystansu przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach
wspólnych oraz na terenie szkoły.
14. W trakcie przerw lekcyjnych uczniowie w miarę możliwości spędzają czas na
świeżym powietrzu.
15. Korytarze i części wspólne budynku są na bieżąco wietrzone.

16. Podczas przerw lekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu
szkoły.
17. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny w szczególności:
częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust.
18. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz.
a. Obsługa interesantów odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
lub mailowym z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa
b. Przed szkołą zamontowano skrzynkę podawczą, w której można pozostawiać
korespondencję.
19. Po zakończeniu zajęć w danym dniu przeprowadza się prace porządkowe, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal, pracownik szkoły
dokonuje dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów,
pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych.
20. Procedura obwiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania.

