Podstawowe Wytyczne COVID 19 dla ZSB Nr 1 w Krakowie wraz z Internatem
opracowano na podstawie Wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.
Podstawowe Wytyczne COVID 19 dla ZSB Nr 1 obowiązują od 1 września 2020 r. do odwołania. Możliwe
jest wprowadzanie zmian w niniejszych Wytycznych w formie aneksów w zależności od zmian w prawie,
sytuacji epidemicznej oraz wskutek dokonanych obserwacji życia szkoły.

RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE, WYCHOWANKOWIE INTERNATU
Rodzice / opiekunowie prawni, uczniowie i wychowankowie Internatu są zobowiązani do zapoznania się
Podstawowymi Wytycznymi Covid 19 na terenie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie
wraz z Internatem.
1. W szkole / Internacie może przebywać 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 powinni zadbać o własne bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły, w szczególności
w środkach komunikacji publicznej.
3. Po wejściu do budynku szkoły / Internatu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
4. Uczeń jest zobowiązany posiadać przy sobie maseczkę ochronną dróg oddechowych lub przyłbicę
oraz rękawiczki jednorazowe.
5. Przebywając w przestrzeni wspólnej szkoły / Internatu (np. korytarz, toaleta, biblioteka) należy
zachować zasady dystansu społecznego i używać maseczek ochronnych / przyłbic / nawet jeśli nie
ma tam wielu osób.
6. Rekomenduje się nakładanie maseczek lub przyłbic przez uczniów w sytuacji bezpośrednich
kontaktów (rozmowy twarzą w twarz) z każdą osobą na terenie szkoły / Internatu.
7. Podczas imprez szkolnych obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic i dezynfekcja rąk.
8. Należy pamiętać o konieczności zmieniania / dezynfekcji maseczki lub przyłbicy w przypadku jej
dłuższego używania. Używane maseczki należy przechowywać w torebce foliowej i następnie
zdezynfekować (np. uprać w temperaturze 60 stopni) przed ponownym użyciem.
9. Osobom korzystającym z komputerów rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych.
10. Zaleca się uczniom przebywanie na terenie szkoły w miarę możliwości w obrębie osób z własnej klasy,
ograniczając do niezbędnego minimum inne kontakty z uczniami.
11. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.
12. Uczniowie ograniczają pobyt w zatłoczonych miejscach do koniecznego minimum.
13. Nie należy się dzielić własnym jedzeniem i piciem.
14. W salach lekcyjnych należy w miarę możliwości zajmować pojedynczo ławki.
15. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki i nie wymienia się nimi.
17. W razie złego samopoczucia uczeń musi niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi szkoły.
18. W uzasadnionych przypadkach wskazujących na infekcję zostanie zmierzona temperatura ciała
i nastąpi skierowanie do izolatorium. O zaistnieniu takiej sytuacji rodzic zostanie niezwłocznie
powiadomiony i zobowiązany w trybie natychmiastowym do odebrania dziecka ze szkoły / Internatu.
19. Jeśli uczniowie, pracownicy lub rodzice/opiekunowie prawni mieli kontakt z osobą zakażoną
koronawirusem, mają obowiązek powiadomić o tym fakcie dyrektora i odpowiednie służby sanitarnoepidemiologiczne.
20. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
21. Przy wejściu głównym dostępne są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
22. Należy ograniczyć przebywanie w szkole / Internacie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
Obowiązuje przestrzeganie wytycznych Covid w ZSB 1.
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23. Zasadniczy kontakt rodziców z nauczycielami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus
lub telefonicznie. Kontakt bezpośredni po indywidualnym umówieniu się.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID 19
1. Jeżeli pracownik szkoły / Internatu zaobserwuje u ucznia / wychowanka objawy mogące wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając bezpieczne odległości od innych
osób i niezwłocznie powiadomić rodziców / opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
3. 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 tele-poradę medyczną).
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się
do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

ORGANIZACJA PRACY INTERNATU I STOŁÓWKI SZKOLNEJ
1. Na terenie Internatu obowiązują te same podstawowe wytyczne Covid 19 jak w ZSB Nr 1.
2. Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad funkcjonowania Internatu i stołówki w warunkach
pandemii zawarte są w oddzielnym dokumencie będącym załącznikiem do niniejszych Wytycznych.
3. Pracownicy obsługi i administracji Internatu powinni ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty
z wychowankami oraz nauczycielami.
4. Należy niezwłocznie poinformować Dyrektora Szkoły o przypadku wystąpienia niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych u osoby przebywającej w Internacie.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
4. Na bieżąco utrzymywana jest czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym dezynfekcja
lub czyszczenie z użyciem detergentu.
5. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy
zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie
internetowej GIS.

Opracowanie: szkolny zespół ds. bezpieczeństwa

2

