KOMUNIKAT Nr 11/2020
Dyrektora Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR
w Działdowie
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
W sprawie: procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii i uzupełnienia
procedury bezpieczeństwa na terenie Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego DAR (dalej PD CKU DAR): Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Działdowie, Szkoły Policealnej w Działdowie, Branżowej Szkoły II stopnia od
1 września 2020 r.

Przy opracowaniu niniejszej procedury uwzględniono wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej opublikowane dnia
05 sierpnia 2020 r. na stronach MEN, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydane na podstawie
upoważnienia zawartego w art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 910), wprowadzony art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
z późn. zm.), w związku z trwającym nadal na terenie Polski stanem epidemii.
Postanowienia ogólne
▪
▪

▪

Słuchacze w klasach/pracowniach nie będą musieli nosić maseczek, zaleca się noszenie
maseczek w przestrzeniach wspólnych (hol, toalety, ciągi komunikacyjne itp.).
Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk,
zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe
zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do Szkoły/placówki, regularne
utrzymywanie czystości pomieszczeń.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u słuchacza lub
pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:
− jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wskaże temperaturę 38°C lub wyżej –
należy przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej – należy
powiadomić słuchacza lub pracownika o konieczności opuszczenia Szkoły.
− jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C 37,9 °C - należy powiadomić słuchacza lub pracownika o konieczności opuszczenia
Szkoły.
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Organizacja zajęć w PD CKU DAR (dalej: Szkoła):
▪

Do Szkoły może uczęszczać słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy osoby stanowiące z nim wspólne gospodarstwo domowe, nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

▪

Słuchacze w drodze do i ze Szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.

▪

Przy wejściu do budynku Szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący
do budynku Szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.

▪

W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w Szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (te osoby obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; na terenie placówki mogą przebywać
tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)
i w wyznaczonych obszarach - hol wejściowy Szkoły.

▪

Kontakty administracyjne powinny odbywać się z wykorzystaniem technik komunikacji na
odległość.

▪

Termometr bezdotykowy dezynfekuje się po użyciu w danej grupie. W przypadku
posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy, konieczna jest dezynfekcja
po każdym użyciu.

▪

Jeżeli pracownik Szkoły zaobserwuje u słuchacza objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zobowiązuje słuchacza
posiadającego własny środek transportu, do niezwłocznego opuszczenia terenu Szkoły. W
wyjątkowych sytuacjach należy odizolować słuchacza w odrębnym pomieszczeniu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić osoby przez
niego wskazane o konieczności odebrania słuchacza ze Szkoły (rekomendowany własny
środek transportu).

▪

W miarę możliwości należy zachować dystans między osobami przebywającymi na terenie
Szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się słuchaczy na
terenie Szkoły (np. różne godziny przychodzenia słuchaczy z poszczególnych klas do
Szkoły, różne godziny przerw) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których
odbywają się zajęcia.

▪

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.

▪

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w Sali / pracowni, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do
ćwiczeń (łóżka, przybory kosmetyczne, dydaktyczne, pomoce naukowe itp.)
wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
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▪

Słuchacz posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym słuchacza. Słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.

▪

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

▪

Zaleca się korzystanie przez słuchaczy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie Szkoły,
w tym także w czasie przerw.

▪

Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć
ćwiczenia kontaktowe.

▪

W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu słuchaczy
u pracodawców, podmiot przyjmujący słuchacza zapewnia prowadzenie tych zajęć
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących
poszczególnych branż.

▪

Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w Szkole należy czyścić
lub dezynfekować.

▪

Słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

▪

Pracownicy administracji oraz gospodarczo-konserwacyjni powinni ograniczyć kontakty ze
słuchaczami oraz nauczycielami.

▪

Należy przestrzegać procedury korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzin jej pracy,
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotece.

▪

Umożliwia się słuchaczom korzystanie z dystrybutorów wody pod nadzorem pracownika
administracyjnego Szkoły. Zalecenia higieniczne w przypadku dystrybutorów wody zostały
wskazane na stronie internetowej GIS https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-dospozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/.

▪

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu
słuchaczy, dyrektor Szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie zawiesza zajęcia
na czas oznaczony. Zgoda i opinia mogą być wydane, poza formą pisemną, także ustnie,
pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
lub za pomocą innych środków łączności, co w przypadku konieczności szybkiego
reagowania na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, ułatwi dyrektorowi Szkoły
wprowadzenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.

▪

O zawieszeniu zajęć zawiadamia się Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
w Olsztynie i Starostwo Powiatowe w Działdowie.
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▪

Zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor Szkoły ustala inny
sposób realizowania tych zajęć.

▪

W przypadku zawieszenia zajęć, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego są realizowane
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w zakresie:
a) teoretycznych przedmiotów zawodowych;
b) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego
zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu ustalonego przez dyrektora
Szkoły.

▪

Sposób realizacji zadań Szkoły innych niż realizacja zajęć ustala dyrektor Szkoły.

▪

O sposobie realizacji zajęć i innych zadań Szkoły dyrektor informuje organ prowadzący
oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
▪

Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.

▪

Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły dezynfekowały
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.

▪

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to słuchacze,
szczególnie po przyjściu do Szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety.

▪

Obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć/pracowni, pomieszczeń sanitarnohigienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, włączników, zgodnie z przyjętymi procedurami.

▪

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
słuchacze i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.

▪

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
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▪

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

▪

Wprowadza się możliwość ozonowania sal, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń
biurowych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z organem prowadzącym lub
pracownikiem organu prowadzącego upoważnionym do wykonania ozonowania.

▪

Jeżeli na terenie szkoły słuchacze i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych,
zapewnia się oznakowane miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia w tym zakresie
zostały wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawiruszdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasiewystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

▪

Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być
uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na
odpady zmieszane.

▪

Worka z odpadami (maseczki, rękawiczki) nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności
i nie zgniatać. Osoba wynoszącą odpady z koszy na śmieci wkłada (w rękawiczkach) worek
z maseczkami, rękawiczkami do drugiego worka na odpady zmieszane, zawiązuje/zamyka
go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem. Worek z odpadami należy przenieść
w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić
w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady.

▪

Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach czerwonych
lub oznakowanych, zaleca się:
a) stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak gogle, przyłbice,
maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna,
b) ścisłe przestrzeganie podwyższonych norm higieny, w tym częste zmiany i czyszczenie
środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej, każdorazową wymianę
rękawiczek.

Gastronomia
▪

Dopuszcza się spożywanie posiłków przez słuchaczy w salach lekcyjnych / pracowniach
z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

▪

Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

▪

Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Należy
zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Szkoły
▪

Do pracy w Szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

▪

W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia
(np. nieangażowanie w egzaminy zewnętrzne, a w przypadku pracowników administracji
w miarę możliwości praca zdalna).

▪

Pracownicy Szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej
powinni pozostać 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.

▪

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.

▪

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

▪

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

▪

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
i zalecenie stosowania się 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.

▪

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
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Zalecenia w przypadku gdy POWIAT DZIAŁDOWSKI lub Działdowo znajdzie się
w strefie czerwonej/żółtej
▪

Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między słuchaczami w przestrzeniach
wspólnych szkoły, stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, hol).

▪

Wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między
słuchaczami, dezynfekcję rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, fantomów etc.

▪

Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły
w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój
nauczycielski, korytarz, hol).

▪

Wprowadza się stałe sale lekcyjne / pracownie, do których przyporządkowana zostanie
jedna klasa/oddział (tj. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną
klasą/oddziałem odbywają się w jednej Sali/pracowni).

▪

Wprowadza się mierzenie termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom
przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik
nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.

▪

Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek edukacyjnych;

Dane kontaktowe
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Działdowie
Pl. Biedrawy 5
13-200 Działdowo
Całodobowa infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia
+ 48 222 500 115
Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Dyrektor PD CKU DAR
Anna Kraśniewska
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