
im. Stanisława Staszica Białymstoku 
15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza o7 
tel. 85 675 00 77, fax 85 675 02 15

Zarządzenie Nr 53 /2020
le i .  o o - ; _ .

n ip  542-000-15-23 F Dyrektora Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących

w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19,

na podstawie: wytycznych MEN, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz 
projektów rozporządzeń MEN z 12 sierpnia 2020 roku

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. Uczniowie niepełnosprawni 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 oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do 
budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający uczniów niepełnosprawnych mogą wchodzić do przestrzeni 
wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z 1 uczniem,

b) dystans od kolejnego opiekuna z uczniem min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Stanisława Staszica w Białymstoku

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

§2
Organizacja zajęć w szkole



5. Uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą następującymi wejściami: klasy czwarte -  
wejście koło sali gimnastycznej, klasy pierwsze i trzecie -  wejście od ulicy Sienkiewicza, 
klasy drugie -  wejście od parkingu.

6. W szkole rekomenduje się zakrywanie ust i nosa oraz w miarę możliwości zachowanie 
dystansu. Maseczki można zdjąć po zajęciu miejsc w salach lekcyjnych, podczas jedzenia 
oraz podczas wykonywania czynności służbowych przez pracowników.

7. W szkole nie powinny przebywać osoby z zewnątrz. Jeżeli jest to niezbędne, mogą 
poruszać się w wyznaczonych obszarach- sekretariat, szatnia, gabinet pielęgniarki, 
izolatorium (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych).

8. Uczniowie nie muszą korzystać z szatni oraz zmieniać obuwia, dopóki pozwalają na to 
warunki pogodowe.

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, musi go odprowadzić do odrębnego 
pomieszczenia zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 
środek transportu) i powiadomić sekretariat szkoły oraz pielęgniarkę szkolną.

10. Termometry znajdują się: w gabinecie pielęgniarki szkolnej, sekretariacie oraz 
izolatorium.

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust.

12. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć i inne 
pomoce i środki dydaktyczne oraz urządzenia specjalistyczne należy dezynfekować po 
każdym użyciu.

13. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, albo w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać 
się przyborami szkolnymi między sobą.

14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach.

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z wielofunkcyjnego boiska szkolnego oraz pobyt na 
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.



18. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych czyści lub dezynfekuje po 
sobie uczeń.

19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
20. Bezpieczne zasady korzystania z szatni zapisane są w odrębnym regulaminie

21. Zajęcia w ramach klubu szkolnego odbywają się w bibliotece szkolnej, a w razie potrzeby 
w innych salach dydaktycznych. Bezpieczne zasady korzystania z oferty klubu w czasie 
epidemii określa odrębny regulamin.

22. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 
z uczniami oraz nauczycielami.

23. Zajęcia pozalekcyjne zostają zawieszone z wyjątkiem zajęć projektowych, które mogą 
odbywać się z zachowaniem wszystkich procedur obowiązujących w szkole podczas zajęć 
dydaktycznych i wychowawczychw okresie epidemii.

24. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy określa odrębny 
regulamin.

25. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, 
uwzględnia odrębny regulamin zawierający wymagania określone w przepisach prawa oraz 
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia, państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego.

§3

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Białymstoku i służb medycznych.

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły muszą 
dezynfekować dłonie lub nałożyć rękawiczki ochronne, mieć zakryte usta i nos oraz nie 
przekraczać obowiązujących stref przebywania.

3. Uczniowie i pracownicy szkoły muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie 
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystaniu z toalety.

4. Codziennie monitorowane będą prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych -  poręczy, klamek i powierzchni 
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników.

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy bezwzględnie przestrzegać czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.



6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitamo-higienicznych, w tym ich 
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

7. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic 
jednorazowych, zużyte - muszą wrzucać do specjalnych pojemników.

§4

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdydomownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowychlub w izolacji.

2. Pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które 
zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, szkoła umożliwia nieangażowanie 
w dyżury podczas przerw między lekcyjny eh, a w przypadku pracowników administracji 
w miarę możliwości pracę zdalną.

3. W szkole znajduje się wydzielone pomieszczenie nr 021, w którym można odizolować 
ucznia lub pracownika z objawami chorobowymi.

4. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej 
powinnipozostać 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.

5. 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.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń 
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

8. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Białymstoku, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokszt;

tldzia łam i »Integracyjnym 
irr s ł j j f  a /3t££zi/:a w Białym:


