ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH
ul. Warzywna 19
61-658 Poznań

Zarządzenie nr 1/2020/21
Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu
z dnia 1 września 2020r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa
w warunkach pandemii COVID 19

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Uczniowie oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
wszystkich wymienionych w niniejszym rozporządzeniu zasad.
2. Nauczyciele oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół są zobowiązani
do przestrzegania poszczególnych regulaminów i instrukcji bezpieczeństwa sanitarnego
dotyczących przebywania i funkcjonowania w określonych pomieszczeniach szkoły.
3. Na terenie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, mogą przebywać wyłącznie:
a) uczniowie oraz pracownicy nie wykazujący objawów chorobowych, w szczególności
wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
b) uczniowie oraz pracownicy, którzy nie zostali objęci kwarantanną oraz nie mają
bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną.
4. Na terenie Zespołu Szkół rekomenduje się zakrywanie ust oraz nosa w przestrzeni publicznej.
5. Przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły ustawiono urządzenie do mierzenia
temperatury ciała. Przed wejściem do szkoły dokonywany jest obowiązkowy pomiar
temperatury ciała każdej osoby wchodzącej na teren placówki. Osoby, u których wystąpi stan
podgorączkowy, tzn. temperatura ciała zmierzona zostanie na poziomie 37,7 stopni, nie
zostaną wpuszczeni na teren szkoły.
6. Na terenie szkoły dostępne będą dozowniki ze środkiem do obowiązkowego dezynfekowania
rąk.
7. Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania obowiązującego
dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m odstępu.
8. Osoby nie będące uczniami lub pracownikami szkoły mogą przebywać na terenie Zespołu
Szkół wyłącznie we wskazanych miejscach (sekretariat, sklepiki szkolne, stołówka).
9. Z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 rodzic, opiekun prawny lub uczeń
zobowiązany jest poinformować wychowawcę klasy o wszelkiego rodzaju objawach
chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (alergie, kaszel, katar,
łzawienie, stan podgorączkowy, itp.)

10. Uczeń wykazujący ww. objawy, przebywający na terenie szkoły zostanie poddany izolacji.
Jego rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru ucznia ze szkoły. Uczeń
pełnoletni z objawami chorobowymi zostanie natychmiast odesłany do domu.
11. W szkole obowiązują podstawowe zasady higieny, częste mycie i odkażanie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust
i nosa podczas przebywania na terenie całej placówki, łącznie z boiskiem szkolnym.
12. Zasady

korzystania

z

biblioteki

szkolnej,

pracowni

technologicznych,

pracowni

informatycznej, sal do zajęć wychowania fizycznego oraz toalet szkolnych określają odrębne
szczegółowe regulaminy.
II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazania uczniom oraz rodzicom / opiekunom
prawnym wewnętrznych procedur funkcjonowania szkoły oraz regulaminów.
2. Dyrektor Zespołu Szkół podejmuje decyzję o planie oraz czasie trwania zajęć lekcyjnych.
3. Na terenie Zespołu Szkół obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek lub przyłbic
zakrywających usta i nos. Odstępstwem od tego zalecenia jest:
a) możliwość odsłonięcia nosa i ust ucznia podczas zajęć lekcyjnych,
b) osoby trzecie przebywające na terenie szkoły mogą zostać zobowiązane przez
pracownika szkoły do odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji.
4. Wejście do szkoły odbywa się głównym wejściem do budynku szkoły – wejście A,
natomiast wyjście z gmachu szkoły wyjściem B.
5. Uczeń oraz nauczyciel wchodząc do sali lekcyjnej każdorazowo dezynfekuje ręce.
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się podręcznikami oraz
przyborami szkolnymi między sobą, nie poruszają się po klasie. Zapytani przez nauczyciela
odpowiadają ze swojego miejsca.
7. Podczas zajmowania miejsc przez uczniów w salach lekcyjnych pierwszą ławkę
oddzielającą nauczyciela od uczniów należy pozostawić wolną.
8. Prace pisemne uczniów są zbierane przez nauczyciela z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności.
9. W trakcie przerwy lekcyjnej klasa opuszcza salę, a nauczyciel wietrzy salę przed
następnymi zajęciami.
10. Podczas realizacji zajęć dodatkowych należy stosować procedury bezpieczeństwa
sanitarnego przewidziane dla zajęć obowiązkowych. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się
również trybie zdalnym po ustaleniu z dyrektorem szkoły.
11. Uczniowie nie uczęszczający na zajęcia z religii, wychowania do życia w rodzinie
przebywają w tym czasie w stołówce szkolnej. Obowiązują ich wszelkie zasady

bezpieczeństwa.
III. KONTAKT Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI PRAWNYMI
1. Wychowawca klasy informuje rodziców o wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa
i funkcjonowania Zespołu Szkoły oraz regulaminach.
2. Nauczyciele pozostają w kontakcie mailowym poprzez mobidziennik z opiekunami
prawnymi.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty dopuszcza się bezpośredni kontakt
z wychowawcą oraz pozostałymi nauczycielami.
IV. ORGANIZACJA PRACY ADMINISTRACJI SZKOŁY
1. W pomieszczeniach administracyjnych oraz sekretariacie szkoły, obowiązują procedury
bezpieczeństwa sanitarnego oraz funkcjonowania Zespołu Szkół.
2. W ww. pomieszczeniu przebywa wyłącznie jedna obsługiwana osoba.
V. ZASADY HIGIENY POMIESZCZEŃ
1. Dezynfekcja sal lekcyjnych odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem.
2. Dezynfekcja korytarzy szkolnych oraz innych pomieszczeń odbywa się w miarę możliwości
kilka razy dziennie oraz pod koniec dnia pracy.
3. W czasie trwania lekcji pracownicy szkoły dezynfekują klamki drzwi sal lekcyjnych oraz
poręczy schodów.
VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA
LUB UCZNIA SZKOŁY
1. W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Zespołu Szkoły
należy stosować się do zaleceń państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. W przypadku dodatniego wyniku badania stwierdzającego u ucznia zakażenie wirusem
SARS-CoV-2, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia niezwłocznie powiadamiają
wychowawcę klasy o zaistniałej sytuacji.
3. Wychowawca klasy powiadamia w trybie pilnym dyrekcję szkoły o potwierdzonym
przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 ucznia szkoły. Następnie dyrekcja zawiadamia
Powiatowy Inspektorat Sanitarny, organ prowadzący oraz organ nadzorujący szkołę.
4. Nauczyciel lub pracownik, który został objęty kwarantanną powinien niezwłocznie
poinformować pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności w pracy.
5. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielem ustala, czy nauczyciel może w tej sytuacji pracować
zdalnie.

