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Wewnętrzna plocedura bezpieczeństwa w warunkach pandemii
covID-I9 na terenie Zespołu szkółMechaniczno-EIektrycznych

rł lnowroclawiD

l, Na tereni€ sżloły 49gr plabyv!ć łyląomie osoby zdrowe (lczniowie, ab$lwenci,
rcdżice/piaBni opiekuołić. nauczyciele i imi pracoMioy szkoly), bez objawół
cboioboł}ch sur!ruigcych choobę ż,tźną,

2, |rdcounicy szkoły, uczniowie, abslweici oE inne osoby niebędący piacoMikmi
s^oly zobowivmi są pześlrEgać asldy. źe y pź$adku wysląpienia niepo*ojqcych
objlwów nie powimi przychodzić do szkory, Pówinni pomslać wdomu i śkonlakować
się telefonichie 4 Slacją smilmo_epidcmiolocicaą, oddzialm ż6łaźnyn, a w razie
pogaĘżoia się stinu zdiovia adzwonić pod nr 999 albo l l 2 i poinfomo*?ć. że nogą
byó akaeni koro.awnusen,

3 Na teEnie szko|, de_!9gą pźebrsać osoby. jćżeli pźebywaią w donu z osobą na
lide.tr r lLb roldcji $ \J, lnla, h dońoqJlh,loo ,m,ą ob|R Lqfufu lfud l jb

4. wproMdza śię Ęjcstr osób pźebywa.jących w szkole,

5. czekając Ę wejście do 9koł albo sali lekcyjnej. ucziiowG zchowją odpowiedni
odslęp (co najmniej r,5 ń) oĘz nają zahyte usta i nos,

6, Na lćlm sz!ólr nogą łejść wylącznie osoby z ak$mi uśmi i nos.ń (mseczką
Fdno lub Wielo&ołą, mterialenr, plzyłbicą), wrjąlek sranowią ósoby, klóE z€
Mględół zdrowohych nic mop4 zakywać ust i nog.

7. Za}r}Mnie usl i nosa obowjązuje na t€rcnie c.r€j 9kolx podc6 calegó pobrlu M jej

8. osoby. kóE Z wclędóv zdówoinycb nie 60gą załryvać ct i no$ nasczką, mogq
nosić pizyIbicę, jeżeli nie nogą również korzyst ć z plzyłbicy, nu9a ehować
minim]nv od<rep, $)nosary 2 meĘ, oomEd4 itrynl olobmi ptrbyYającvnl nż

9, Pźy wejściu do s7łoły umiesżcżoiaje$ iifo.mcja:
l) dolycżącu objałów zai.żnia koronawifueń o@ sporcŃw żpobiegfuia

2) aMqająca naeę, adEs ora nMd rclefonu do najbtiższej stacji Mitmo_
epid.miologićznej,

3) awierająca adĘ o@ nmd telefonu najbliż§ego oddziału ak!źne8o,
4) awieĘiąca nMely lelefonów do slużb nolyfuych.
5] aiie€ia(a nune, lnlolinii Nll v splaqie tolrrwfua,



P€y Wejściu do szkory Mieszczony jes! płyn do dźynlekcji Ęk (śiodek na b@ie
altobolu) Wż z iiJomacją na lenal pńwid]owej deż)nlekcji rąk,

Dąynfekcj! rłk pźcd łćjści€n do szkoł iś$g!!!ig!}g!a,l],

l5.

Drn do dezynfekcji rąk dośępny jcś w każdej sali, w kóEj P%bywają Wmiowię o@
rv toaletach, obok p]ynu umiesżJżoóa jesr iifoń jamlcm pBł,idłowej deztnt'.kcji

Konsultrcje z muczycielani odb}ryają się łlznaczonych salach lełcyjnych
z mhowanien odpowiednich odsĘpów poniędży osobŃi plrebywającyni q lej sdi.

wprowadżasię ogl iczcni e dotycących liczby osób w sali do l 2 ońb j ąjiocreśnie,

w sztole dostępny je$ sarególovy hamonoslm komultlcji dla sszysltich ucmiów
Tt !4 cieli o-& opu blllov un) W dłemiĘ .le\ llon,cZnrm,

Ławki w salach ustwione są w tald 9pogjb, aby poniędzy nini zrchomy byl co
mjńicj l,rm€trowy odstęp w kźdyn kierunłu, &bmnia się usl.Mmia ich w imy

osoby pfub}Tające w sali zajmują ńiej$a w \1żnlczonych pżez muzyciela laskach,

sale mleży często wielrłó, j€żeli pogod! na to lozMla, dbaj+
o z.peMienie komfońu ,

wprówadzony jesl moniloring codzifunych pEc porż4dkoBTch, 2c sżcćlrólnyn
uqżględ.ieniem utrżyńywlnia W czystości ciągó§ tońu.ikacyjnych, dezynfekow ia
powieżchni dolykowych: poięczy, Łmćk, włgczników śWiada, uchł]łóW, poĘozy
kźes€ł i powiemnni płaskich,

20, Lawki ore kzesla w sali są deży.fekoNme pftd i po konsultlcjach.

2L Pueploł€dzjąc deżynfekcję, nal€ży ściśle pźeslrzesać Zl4eń pŃducenta znajdujących
się m opakowlniu śmdka do d.zynfekcji,

22, Gabnrel pielęgniaiki Fsi niej*en. w (tó.ym będzie nożna odizolowć osobę
V prĄ pad\U nqielłe!ż obiawol cholobov)-\,

23, Nauczyciel pźed m2p6żęcień lonsultacji $,jaśni ucaion absolwoton,jałie 6ady
b.zpi*zeństM obecni€ obowivują w szkole i dlećgo zostaly \pmyadane.

24,Nauczyciel podc26 konśultacji, w ńisę nożtiłości dopilnuje. aby
ucaiowie/ab$Iwenci nie pożyczli sobie lrzybolów i podręczników, vi9!źy 9lę. W
kióĘj olgfuizuje konsultacje, co najnDiej rź E godzńę or@ zM.a uwagę,aby
ucaiowie/absolw€nci cżęslo i Fgulamie nyli Ęce, Dopilnuje wpisdia się do rejesliu
osób pźbyivaiących w szkole,



25, &sady poslępowdia dla ucmió§ i absolrenlów]

l) Dośosuj się do lemidu i miej*a ich odbravania, kóry usialisż z mucłcielfi,
2) Nie Mawiaj się m konśultlcje. jereli jstęś choly lub w Tłoin dofuu pr&brM koś

ia kffitamię lub v izohcji, wóWzN xżrścy mu9icie pozośaó w domu o@
śiosomć się do alecd służb sannamycb i lekaźa,

3) IeżJli mówiłeś się na lonsulbcje, a nie możlsz pżyjśó. z8loś l.n fakt ódpowi9dnio
woćśnięj muczyciel będzie mógl zapiosić w as|ępstwi€ innego ucaia,

1) zabieBj do szkoły whsiy zesbł po,1ręcaikóW i p.zyboróW w szkolć nie będższ
foógł icn pożyczać od imych ucznió*,

5) w dŃdre do i ze śżkoły kouyslaj z oslony na u§ta i nos ódz uchoMj dysifus

6) Pu€d wej:icien do szkoł obońązkowo zd€żynfekuj ręce, ! jeżti nóz
p@ciwskazania zdóWotne do stoswania ślodków do dezynfekcji naiychmilsl

?) Beżwżgkdnie sto$j asady higieny: cł$o nyj Ęce woą z nydlen i nie podlwaj
Ęki M powitmie, ehoMj {tysl s, a ra}źe unikaj dolykmia oczu .osa i ui.

8) Zmcaj uwagę m odpowiedni spo&b asłmia tMEy podfus Łcnfuia czy kĄlania,
siosMi€ żwsaj uvagę innym w lyń zalrEsić.

9) Uniloj więksżyćh skupisk ucznió§. acbowuj dysEs p.żebywając na kor}lam, v
lollecie, innych ponieszczmiach wsŃlnych oraz na teEni€ sztoty,

26, Zfuady korżystmia z biblioleki sżkolnej:

l) Z biblioleki moźM skorżyslaó. iylko i wylqcai€ po wceśniejszyń uzgodnieniu
ienninu z muczycieleD - bibliorekdzeń,

2) v biblioke nó8ą puebyvać jednocześnie rylko dwie osoby| nfuczyciel_
bibliot€ku i qrlożyczający (żwacają§y) książrv,

]) Zwącajqc książki do biblioleki aniń je w opakosanie lóliow€, Dolącz na kance
infomacj§: inię i nazwisko, klasa, Książki połóź ve wskmyn niejpu

4) złircone książki Ędą mógty być ponowni. Wypołcmre po upł}łie 5 d!i.
5) chcąc wypożycżyć książłi, Blal to wcreśDiej z nalczycielm _ biblioiektran,

wyżnaczy ci temin odbiolu, Ksivka itórq otrżynNż będżie foliowlna
i żdezybfeko{,ea.

27, Jeżeli jakatolviek osoba p.uebywająca na ieienie sżko]! pr&jawia niepokojące objał]r
cnomby, osobą kión to 2a$3ży mtychmiót infomuje o q/n dylekńn ;ioly. ilóIy
zapeMi osobi€ pźejlwiają@j objały choloby izolację wodiębnyn ponieszczeniu, i;jsr w g.binćcie Pielęgniarki ole powiadmia Pkściwą ńi;jscow; sfuję smifuno
epideniologiczną i astosuje się ściśle do łrdaweych inshrkcji ipoląq( obszal,v klóryrn poĄ§a]a się la osobą podd y eslaie 8runtoMemu spżąlfuiu oM
dćzynfełcji w lej syiucji ńMież, mlaży stosoN sĘ do zak€ń paiśwowego
powialowego inspekioB §nit mego prży Blal iu. czy należy włołć doda*o;e
proceduiy. biorąc pod uwagę aistnialy przypadek,

28 Prccedura WlhUJziq ż)L śz dniem l !żeqrc] ?o2o ,


