Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych na
terenie Zespołu Szkół w Bolimowie

GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 Do szkoły może uczęszczać uczeń i pracownik bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji

 W drodze do i ze szkoły uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
1. Uczeń wchodzi do szatni wejściem głównym i dezynfekuje ręce.
2. Przechodzi do wyznaczonej sali i zajmuje wyznaczone stanowisko.
3. Do każdej klasy przypisana jest jedna sala lekcyjna. Kl.1A- sala 27, Kl. 2A-sala 21,
Kl. 2B-sala 26, Kl. 2C - sala 18, wyjątek: wychowanie fizyczne, informatyka,
przedmioty kierunkowe, grupy językowe.
4. Maseczki obowiązują podczas przebywania w przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnia,
toaleta, biblioteka szkolna).
5. Uczeń korzysta z przyborów i podręczników przyniesionych przez siebie, nie pożycza
innemu uczniowi.
6. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
7. Sala lekcyjna musi zostać wywietrzona po każdej lekcji i zdezynfekowana po
zakończeniu zajęć w danym dniu.
8. Korytarze muszą być wietrzone po każdej przerwie.
9. W sanitariatach bezwzględnie należy stosować zasady higieny (wywieszone są plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do
dezynfekcji rąk).
10. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania.
11. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
12. Przerwy śródlekcyjne:
 Jeżeli warunki klimatyczne pozwalają, uczniowie przebywają na świeżym
powietrzu - wyjście od strony boiska.
 W czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie przebywają
na korytarzu przy swoich salach.
 W czasie przerw obowiązuje zakaz przebywania w szatni i na dolnym korytarzu.
13. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora
oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
14. Sala 29 to pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.

