PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO UCZNIOM,
RODZICOM I PRACOWNIKOM W OKRESIE ZAGROŻENIA ZARAŻENIA WIRUSEM
SARS-CoV-2
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TORUNIU

Podstawa prawna:


rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410 z dnia
2020.03.11, z późn. zm.);





I.

rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20, z późn. zm.);
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września
2020 r.

Postanowienia ogólne

1. Procedury obowiązują w okresie od 1 września 2020 r. do odwołania.
2. Wszystkie osoby przebywające w budynku CKZ są zobowiązane do zapoznania się oraz
bezwzględnego przestrzegania powyższych procedur.
3. Placówka zapewnia środki bezpieczeństwa zbiorowego i indywidualnego wymagane
przepisami i wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania placówki w okresie od 1 września
2020 r. do czasu odwołania stanu pandemii.

II.

Wykaz zasad ogólnych, które obowiązują w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Toruniu w okresie ograniczonego funkcjonowania placówki
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych i bez obniżonej
odporności immunologicznej. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
2. Zabrania się wstępu ucznia do CKZ, którego domownik przebywa na kwarantannie lub
izolacji w warunkach domowych.
3. Każda osoba wchodząca do budynku CKZ obowiązana jest zdezynfekować ręce wg
instrukcji zamieszczonej przy dozowniku płynu dezynfekującego.

4. W momencie wprowadzenia w obszarze funkcjonowanie CKZ strefy „żółtej” lub
„czerwonej” lub na podstawie decyzji właściwego organu inspekcji sanitarnej
wprowadza się obowiązek mierzenia temperatury wszystkim osobom wchodzącym do
budynku CKZ.
5. Uczniowie i słuchacze zobowiązani są do przebywania wyłącznie w strefach
wyznaczonych i niezbędnych do przeprowadzenia kształcenia praktycznego.
6. Zabrania się przebywania w strefach oznakowanych zakazem wstępu.
7. Podczas pobytu w pracowniach CKZ należy zakrywać usta i nos za pomocą maseczki lub
przyłbicy, w sytuacjach w których nie można zachować dystansu 1,5 m od innych osób.
8. W czasie przerwy należy zakrywać usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy.
9. Należy często myć ręce wodą i mydłem postępując zgodnie z zaleceniami GIS i WHO.
10. Dopuszcza się konsumpcję własnej żywności przygotowanej wcześniej lub specjalnie
przygotowanej przez organizatora, przed konsumpcją należy bezwzględnie umyć ręce
oraz zastosować środek dezynfekujący.
11. Unikać dotykania bezpośrednio dłońmi rzeczy i elementów wyposażenia CKZ, bez
wyraźnej potrzeby wynikającej z prowadzonych zajęć lub innych czynności
fizjologicznych.
12. Unikać dotykania twarzy – ust, nosa, oczu.
13. Podczas zajęć używać wyłącznie tych samych narzędzi i elementów przygotowanych dla
danego stanowiska.
14. Jeżeli zauważysz u Siebie objawy mogące świadczyć o zarażeniu wirusem SARS-CoV-2,
tzn.
Masz objawy: gorączka 38o C lub wyższa, kaszel, duszności, spłycony oddech lub inne
objawy uznane za występujące w chorobie covid-19, to
Niezwłocznie skontaktuj się z telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną:
W Toruniu - 692 282 098 lub w Ministerstwie Zdrowia – 222 500 115 (całodobowo)
lub
56 622 50 29 (w godzinach pracy)
lub
112 - całodobowo
lub
zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 - całodobowo
Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi ci przez telefon
oraz powiadom nauczyciela prowadzącego zajęcia.
15. Bądź rozważny i świadomy zagrożeń jakie niesie ze sobą ryzyko zarażenia wirusem SARSCoV-2.

III.

Procedury postępowania na wypadek wykrycia ucznia, u którego
stwierdzono objawy mogące świadczyć o zarażeniu wirusem SARS-CoV-2

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia, po zaobserwowaniu u ucznia objawów występujących
oddzielnie lub łącznie, takich jak:
 gorączka;










kaszel;
trudności z oddychaniem;
bóle mięśni;
ból gardła;
ból głowy;
zapalenie spojówek;
wysypka lub przebarwienia na skórze;
zmęczenie,

wyprowadza go poza przestrzeń, w której są pozostali uczniowie.
2. Kontaktuje się z osobą wyznaczoną do wykonywania zadań związanych z izolacją ucznia
podejrzanego o zarażenie wirusem.
3. Odpowiednio zabezpieczony i przeszkolony pracownik placówki odprowadza ucznia do
pomieszczenia przeznaczonego do jego izolacji.
4. W pomieszczeniu izolacyjnym uczeń, pod opieką opiekuna oczekuje na dalsze działania.
5. Jednocześnie nauczyciel, który wykrył ucznia z niedyspozycją informuje dyrektora placówki
o swoich podejrzeniach.
6. Dyrektor, zgodnie z procedurami przyjętymi w szkole macierzystej ucznia przekazuje
informację o podejrzeniu wystąpienia choroby.
7. O sytuacji wystąpienia poważnych objawów chorobowych dyrektor może poinformować
również stację sanitarno-epidemiologiczną.
8. Po przybyciu rodziców osoba wyznaczona wyprowadza ucznia, również pełnoletniego, na
zewnątrz budynku, informuje o dyspozycji zdrowotnej ucznia oraz przekazuje go prawnym
opiekunom w celu zabrania własnym środkiem transportu.
9. Pracownik odpowiedzialny za opiekę nad uczniami podejrzanymi o zarażenie SARS-CoV-2
sporządza notatkę, zawierającą informację o osobach, z którymi uczeń kontaktował się na
terenie placówki.
10. Pomieszczenie, w którym przebywał uczeń oraz wszystkie przedmioty, których uczeń
dotykał zostają natychmiast zdezynfekowane.
11. Ponowne wykorzystanie pomieszczenia i przedmiotów następuje po czasie niezbędnym do
skutecznego oczyszczenia.
12. W przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku na obecność wirusa SARS-CoV-2:
a. u ucznia, który przebywał w CKZ, pozostała grupa uczniów mająca kontakt z
zakażonym przechodzi na nauczanie zdalne;
b. U nauczyciela, który podlega kwarantannie – przechodzi na pracę zdalną.

IV.
1.
2.
3.
4.

Zasady korzystania z szatni i przebieralni
Do szatni i przebieralni należy wchodzić pojedynczo pod nadzorem osoby obsługującej.
Przed wejściem do szatni i przebieralni należy zdezynfekować dłonie.
Podczas pobytu w szatni i przebieralni należy bezwzględnie mieć założoną maseczkę.
Jednocześnie w przebieralni i szatni mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

5. W pomieszczeniach należy zachować dystans od drugiej osoby minimum 1,5 m.
6. Po każdorazowym użyciu danego numerka jest on dezynfekowany środkiem odkażającym.
7. Pomieszczenia szatni i przebieralni są dezynfekowane po każdej grupie zmianowej, co
najmniej dwa razy dziennie.

V.

Organizacja pracy grup ćwiczeniowych w pracowniach specjalistycznych

1. W każdej pracowni jest określony limit osób mogących przebywać jednocześnie ze względu
na zachowanie dystansu społecznego.
2. Ilość osób grup ćwiczeniowych uwzględnia powierzchnię pomieszczenia oraz konieczność
zachowania minimalnych odstępów pomiędzy uczniami.
3. Ustawienie stanowisk ćwiczeniowych zostało dostosowane do zachowania zalecanego
dystansu pomiędzy uczniami.
4. Każdy uczeń otrzyma indywidualny zestaw narzędzi i elementów niezbędnych do wykonania
zadania ćwiczeniowego.
5. Ilość stanowisk została dostosowana do ilości posiadanego wyposażenia.
6. Jeżeli na jednym stanowisku ćwiczenie będzie wykonywało więcej niż jeden uczeń, to po
każdym z nich wyposażenie należy zdezynfekować.
7. Każda grupa ćwiczeniowa odbywa zajęcia danego dnia tylko w jednym pomieszczeniu.
8. Wyposażenie oraz pomieszczenie jest dezynfekowane przed każdą zmianą grupy
ćwiczeniowej.
9. W czasie przerwy należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenie.
10. Podczas przerwy, uczniowie przebywający w przestrzeni wspólnej powinni mieć założone
maseczki.
11. Podczas przerwy należy dopilnować, aby uczniowie zachowali dystans społeczny i nie
gromadzili się w skupiskach.
12. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe należy wskazywać spędzanie przerwy na zewnątrz
budynku.
13. Uczeń, który posiada zdiagnozowane inne schorzenia (alergia, astma, itp.) z objawami
mogącymi sugerować infekcję wirusem SARS-CoV-2 składa oświadczenie, stanowiące
załącznik nr 1 do procedur.
14. Uczeń pełnoletni z podejrzeniem infekcji wirusem SARS-CoV-2, który zamierza samodzielnie
opuścić budynek CKZ składa oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do procedur.

VI.

Zadania personelu sprzątającego

1. Kilkukrotnie każdego dnia służby sprzątające dokonują dezynfekcji powierzchni dotykowych,
toalet, klamek, poręczy i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatury, myszek, włączników, itp.

2. Do dezynfekcji pracowni wyposażonych w sprzęt, który nie może być dezynfekowany przy
użyciu środków chemicznych stosuje się przenośne ozonatory powietrza.
3. Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka lub w instrukcji obsługi urządzenia do dezynfekcji. W szczególności
zważa się na ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń, przedmiotów, tak aby nikt nie był narażony na wdychanie oparów służących
do dezynfekcji.
4. Do zadań personelu sprzątającego należy przestrzeganie harmonogramu dezynfekowania
przestrzeni użytkowych budynku CKZ.

VII.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

1. Do pracy w CKZ mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Wszyscy pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem nastąpi niezwłocznie odsunięcie od pracy i
umieszczenie w odizolowanym pomieszczeniu. Następnie zostanie powiadomiona właściwa
miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Dalsze postępowanie zależne jest
od decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
5. Pracownik organizuje bezpieczny transport z placówki we własnym zakresie.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu
sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów
itp.), zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami.
7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. W wyznaczonym miejscu zostały umieszczone potrzebne numery telefonów, w tym stacji
sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
9. Po uzyskaniu informacji od pracownika o możliwym zarażeniu nastąpi ustalenie listy osób
przebywających w tym samym czasie na terenie placówki, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących
się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
10. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
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