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CovII)_lg NA TERENIE -irsPoŁU SZKDŁ ZAWoDowYCH I
PLACOWEK W KROSCIENKU NAD DUNAJCEM

Krościenko nad Dunajcem ,dnia 28 sierpnia 2020 r,

I. PODSTAWA PRAWNĄ:

1, Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r, o zapobieganiu oruz rwalczaniu zakażeń i chorób
zakażnych u ludzi (Dz.U.2019 r. poz.l239),

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.tJ.2019 r.
poz.59),

3. Ustaw a z dnia 14 grudni a 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U . 2}lg r. poz. 1 148),

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepubli cznych szkołach i placówk ach (Dz.IJ. 2003 r.
poz.69),

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia29 kwietnia2020 r.
zmieniaj ąc e ro zpor ządzenie w sprawi e czas o we go o grani c zenia fu nkcj onowani a
j e dnostek systemu o świ aty w zw iązku z zap obi e gani em,prze c iwd ziałaniem i
zw alczaniem COVID- 1 9 (Dz.tJ .2020 poz. 78 0),

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia})Z} r.
zmi eniaj ąc e ro zp o r ządzenie w sprawi e szcze góIny ch r o rw iązań w o kre s i e
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związkuz
zapo bi e g an iem,pr ze ciw dzińani em i zw alczani em C OVID - 1 9,

7. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia,Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego
Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 t.

il. CELPROCEDURY:

l. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły iwyznaczenie sposobów postępowania dla.
zapewnieniabezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19.
2, Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołujacym chorobę
COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców orazpracowników szkoły.



il. I]CZESTNIQY POSTEPOWANIA:

1 .Rodzice/prawni opiekunowie ucznióW
2.Uczniowie,
3.Nauczyciele,
4.Pracownicy biblioteki,
5.pracownicy nieped agogiczni ( pracownicy administracj i i obsługi),
6.Dyrekcja szkoły,

IV. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W WARUNKACH
ZAGROZENIA WIRUSBM CovID_lg

Na podstawie wytycznychMinistra Zdrowia,Głównego Inspektora Sanitarnego otaz
Ministra Edukacji Narodowej, w celu zapewnieniabezpieczeństwa w Szkole i ochrony
przedrozprzestrzęnianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Szkoły,
w Szkole obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa:

I. Zazapewnienie bezpieczęństwa i higienicznych warunków pobytu w Zespole Szkół
Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem odpowiada Dyrektor Szkoły.
2, W Szkole stosuje się wytyczne MinistraZdrowia. Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministra Edukacji Narodowej.
3. Szkoła pracuje w godzinach uzgodnionych na dany dzieńpracy zgodniez
harmonogramem umieszczonym na tablicy informacyjnej .

4, Liczbauczniów w jednej grupie szkolnej przebywających w jednej sali zostaje

ograniczonado 12. W uzasadnionych przypadkach,zazgodąorganu prowadzącego mozna
zwiększyć liczbę uczniów- nie więcej niZ o 2,

5. W miarę mozliwościwyznacza się stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.

6. Liczba nauczycieli przebywających w jednej chwili w pokoju nauczycielskim zostaje
ograniczonado21 osób.
7. Do Szkoły nie będą wpvszczani : uczniowie,rodzice i opiekunowie orazpracownicy z
objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
8. W Szkolę uczniowie otazpracownicy obowiązkowo muszą zal<rywaó usta i nos.
9. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów obowiązkowo posiadają maseczki lub
przyłbice oraz rękawiczki j edno razow ę.

10. W środki ochrony indyrvidualnej wg wskazań GIS zaopatrzęni są wszyscy pracownicy.
11. Na czas pracy Szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
12. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu
prowadzącego,kuratora oświaty,stacji sanitarno- epidemiologicznej oruz służb medycznych,
z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzęnia objawów chorobowych u
osoby znajdującej się na terenie Szkoły.
l3, Od 1 września br. umozliwia się zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów SzkoĘ.
t4. Szkoła przy otganizacji zajęó dodatkowych uwzględnia wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
15. Z zajęó wyrównawczych w Szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów
choroby zakażnej.



V. OSOWIĄZKI ŁYREKTORA SZKOŁY:

1. Ustala i dostosowuje procedury obow,iązr"ljące w placówce do wymogów
zwiększonego ręzimu sanitarnego w wantnkach pandemii koronarvirusa i
choroby COVID-19.

2. O ile jest taka potrzeba, zapewnia pracownikorn środki oc}rrony osobistej', w tym
rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, pł}ny dezynfekujące,
Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia równiez przy wejściu do szkoły
araz w pomieszczeniach higienicznosanitarnych. Umieszcza w widrlcznym
rniejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, zakładania
i ściągania rękawiczek i maseczkt * z,ałącznik nr 1,2,3,Ą.

3, Zapewnia sprzęt i środki oraz monitclrrrje pracę porządkowę, zę szczegóinyrn
uwzględnieniem utrzymywania czystości sał do konsultacji, pornieszczeń
sanitarnych, ciągow komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów" klawiatur,
poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w- tym blatow w salach.

4, Przy wejściu do szkoły zapewnia płyn do dezynfekcji rąk i obiiguje wszystkie
osoby wchodzące dc korzystania z niego.

5, Przeprowadza spcltkania z pracownikami i zwraca ulvagę, aby kładli szczególny
nacisk na profilaktykę zdrowotną, rolłłriez do§czącą ich sanrych. Do szkoły nie
powinni przychadzić pracownicy, którzy są chorzy.

6, Przekazu3ę rodzicclm/prawnynr cpiekunorn inf*n:racje o cz5lnnikach ryzyka
COViD-tq, iłrfonnuje c prccedurach ora;: c odpowiedzialności za podjętą
decyzję związaną z wysłanienr ucznia do szkoły poprzez wysłanie rviadornoścl
cic rcdzicó w iprawnych opiekułlórv popr zęz ł * dztcnnik.

7 " Przygotowuje ściezki szybkiej kornunikacji' z
niepełnoletnich,

8" Zapewnia pornieszczenie słuzące dc izolacji ucznia oraż pracownika
IZOLATOR,IUM {gabinet pielęgniarki} wyp(]§aufinę w zestaw ochronn.v:
przyłlrica, f,ar-Ęrch ochronny, półmaski, rękawicziri. "Ięśti ł-łcaerlpracownik będzie
wykazyrnał *lb_jawy typ§w* dla kelronawirusa {g*rączkę, kaszel, truclncrści w
oddyclłarliu} należy pelstęporvać zgcldnie z p1,oc*dr,rrami na w3,pirclek stw,ierdzęrlia
pode_|rze*ia zakaz*nia ujętynri w pkt. L{"

9. Nadzoruje pracę p*rząalkłlwe wykon,vwanę prz*z pr*cillvniltórłl Szłr*ły zgodnie
z pclwierzonymi im ohowiązkan:ri"

l0" Kontaktuje się z rodzirem/prawfiym otr:iekunenr - teleftrrricznie, lv prrypałlklł
stwierdzsnia pod{rz*nia chclroby u ich córki/syna.

1 1.lnfornruje sr8an prowadząc}. o zaistnieniu pode.irzexia choroby il
uczniCpracorvnika,

12, Współpracuje ze słuzbami sanita;nrnni"
13.Przygototł,uję \Ąrtr&z z nauczycielami CIraz upt]wsz*chnia .,ł,śr{>r1 nauczycieli,

uczniórv i lotlziców harnronogram k*nsultacji indywidualnych i grłpowycń,
I4.Przygotolłruje prccedury przychodz*rrlu/gl,r,,chodzenia oraz przebyrł.ania

uczniów w szkolę, rv tym w salach oraz bibliotece szkolne.j uwzględniając
zasady: 4 m2 na osołrę, 2 m dystansu społecznęgo pomiędzy osobami i 1,5 m
odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

rodzicarni uczlliólł,



l5.Przygotowujeprocedury postępowania fia wpadek podejrzenia z-akńenlai'-:
skrrtecznię in§tru{e pracowników, jak nalaĘ je stosować.

16.Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej onz godziny jej
pracy, uwzględniając konieczny okres lnrarantanny dla ksiązek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotekach.

l7.ZŃońąanje bibliotekarzy, aby wyznaczyli miejsce składowania oddawanych
ksiązek oalacz§tlę duą *której zostaĘ przyjęte.

l8,Zape\łmia taką organizację pracy z uczniąmi, łtóra uniemożliwi stykania się ze
sobą poszczególnych g-up uczni§y, a dana gnrpa będzie przebpłrać w
wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości ci
sami opiękunowie.

19. Organizuję działalność Szkoły zgodnie z wyĘcznpni MZ, GI§ i MEN.

vI. opowIAzKI PRACOWNIKÓW §zKoŁY:

1. Obowiązki pracowników obsługi:
r pracownik pra§uję w rękawiczkach i dba o higrenę ąk - regulanre mycie rąk

ptzęz 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezt7nfeĘącytn zgodnie z
instrukcją zaimieszczonąw pomieszczeniach sanitarno-higienicmych, nie dotyka
okolicy tlłłatzy,ust nosa i oczu;

. stosują ściśle zasady nakładania i zdejmowańa graz utylŁowania rękawiczek
oraz nu§eczęĘ

. wykouując pracę porądkowe pracownik wietrzy pomieszcze,nia, w których
odbyła się dezynfbkcją tak aby nie nałażaćuczniów ani innych pracowników na
wdychanie oparów;

. zachowuje szczególną ostrożrość koruystEąc z wszelkich pomieszczeń
sfużących do wykonywania swoich obowiązków. Zachowuje dystans mtęMv
innlrmi osobąmi * minirmrm l,5 m;

r powierzcbnie dotykowe w tym biurką krzęsła i stoĘ, klamki, włączniki światła,
poręczę i inne przedmioty (np. telefony, klauriatury) regularnie dezrynfekuje
środkiem deąmfekującym lub woĘ z detergentem;

. Myją i deąmfekują poręcze, włącaniki światła, Hamki, uchwyt5r, poręcze
kruesęŁ siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczriowie
i nauczyciele podczas konsultacji, drzwi wejściowe do szkoły, trrowierzchnie
płaskią kurki przy kranach;

o wszystkie obszary często rrżJnil/ane, takie jak toaleĘ, ciągi komunikacyjne
regulamie i starannie §prąta z uĘciern wody z detergentem;

. wykonują innę stałe prace określonę w zakresię cąmnosci na stanowisku pracy;

. W przypadku podejrzenia rąkaźgńa COYID-l9 (duszności, ka^szel, gorączJa)
pracownikpozostaje w domu i zawiadamia o t}m fakcie dyrektora szkoły.



2. Obowiązki nauczycieli:

' Pracują wedfug ustalonego ptzęz dyrektora oraz nauczycieli harmonogramu
r e alizacji konsultacj i z uc zniasrń ;

' WYjaŚniają ucnriom, jakie zasady bezpteczeitstwa obowiąrują w szkole zę
zwróceniem szczegÓlnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z
zagr ożeniem zakażęnia C OVID- l 9 ;

' SPrawdzają warunki do prowadzenia zajęć liczba uczrriów zgodnie z
ustaleniami, objawy chorobowe u uczniów, dostępńość środków czystości i inne
zgodnie zprzepisami dot. bhp;

. Dbają o to, aby uczniowię często i regularnie myli ręce;
o Wietrzą salę, w której odbywają się konsultacje - przynajmniej razna godzinę,

a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

' Unikaj ą organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
. Organizują konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem

odległości pomiędzy stanorviskami naŃi min.1,5 m (1 uczeń - 1 stolik).o \try' miarę możliwości dbają o to, aby uczniowię nie pożyczali sobię przyborow
i podręczników.

. Dbają o higienę rąk - często myją ręce mydłem oraz środkiem dezynfekującym,
nie dotykają okolicy twarzy,ust, nosa i oczu.

o ![ PrzYPadku podejrzenia zakażęnia COVID-l9 (duszności, kaszel, gorączka)
Pracownik Pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.r Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach
chorobowych uczniów.

. Postępują zgodnie z zapisami
(punkt IX);

wprowadzonymi w Procedurze bezpieczeństwa

vil. OBOWIAZKI UCZNIÓW:
1" Uczeń ma mozliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych, po zapoznaniu

się z ich harmonogramem.
2. Nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w jego domu przebywa ktoś

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy mu§zą pozostaĆ w domu oraz
stosować się do zalecęń służb sanitarnych i lekarza.

3, JeŻęli umówił się na konsultacje, a nię może przyjść, zgłasza ten fakt
odPowiednio wcześniej * nauazyclęl będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego
ucznia.

4. Zabiera do szkoły własny zęstaw podręczników i przyborów. W szkole nię
będzie mógł ichpożyczać od innych uczniów.

5. W drodze do i ze szkoĘ orazpodczas pobytrr w szkole korzysta z osłony na usta
i nos, rękawiczek jednorazowych oraz zachowuje dystans społeczny.

6. Przęd, wejŚciem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, u ;.z.ti ma
Przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji
natychmiast myje ręce.



7. Bezslzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie
podaje ręki na powitanie, zachowlĄe dystans, atakżę unika dotykania oczu, no§a
i ust.

8. Zwraca uwagę na odpowiedni sposob zasłaniania twatzy podczas kichania czy
kaszlu. Stosownie zwralauwagę innym w tym zakresie.

9. Unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na
korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych otaz na teręnie
szkoły.

10. Jeżęli korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej zapontaje się ze szczegółowymi
zasadami wypożyczania książek.

vul. oBowIAZKI RODZICÓW PRAWNYCH oPIEKtjNÓw:

1, Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami
bezpieczehstwa w okresie pandemii Covid-l9 na terenie szkoły przesłanymi
przez e-dziennik.
Regularnie przypominają uczniowi o podstawowych zasadach higieny m.in.
myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu
dotykania ocz,lrt, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania
t:warzy podczas kichania czy kaszlu.
Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podania aktualnego numeru
telęfonu i odbierania telefonow od Dyrektora szkoły oraz do codziennego
sprawdzania wiadomości w module,,wiadomości" w e-dzienniku.

Ix. DURA PosTEPowA|{lA NA wYPAnnx PODEJRZENIA
KORO|{AWIRUSEM SARS_COV_2 U UCZ|{IA LUB

1.

PRACOWNIKA SZKOŁY.

W mvi1zkl z zagrozeniem zakażęnia koronawirusem SARS-COV-2 u
uczniów/pracowników szkoły, za|ęcasię stworzenię izolatki na terenie placowki.
Pomieszczenie ptzeznaczoflę na izolatkę powinno być wyposazone w:

. maseczki,

. rękawiczki,
o środki do dezynfekcji.

Każdy pracownik szkoły, który zauwaĘ uucznialpracownika na terenię szkoły
objawy infokcji sugerujące podejrzenię zakażęnia koronawirusem tj.:

l gorączka powyżej 38 stopni,
o kaszel, duszność, innę objawy infekcji górnych drog oddechowych

powinien nięzwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły w porozumieniu z pielęgniarką szkolną zalęca izolację
vcznialpracownika, u którego podejrzewane jest zakńęnię wirusem SARS-
COV-2 oraz powiadamia następujące podmioĘ:

o państwowego powiatowegoInspektora sanitarnego,

2.

1
_].

)

J.



. Rodzica, jeśli podejrzanym iest vczeń,

. Organ prowadzący szkołę,

. W przypadku pogarszEącęgo się stanu zdrowia ucznialpracownika |ub zagrożenia życia
wzywamy Pogotowie ratunkowe, informując je przy zgłoszeniu o podejrzeniu mozliwości
zakażęnia koronawirus ęm SARS - COV-2.
4. Pielęgniarka szkolna powinna polecić uczniowi/pracownikowi Szkoły nŃożęnię
maseczki i rękawiczek jednorazowych.
5. Nauczyciel, jeśli to mozliwę, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której
przebywń uczeń z objawami chorobowymi jest m},ta i dezynfekowana( mycie podłogi,
mycie i dezynfekcja - stolików, krzeseł,itp.),
6, Uczęń w izolacji przebywa pod opieką pielęgniarki szkolnej lub innego pracownika
Szkoły wyznaczonęgo przez Dyrektora Szkoły, który zachowuje wszelkie środki
bezpieczehstwa. Przed wejściem i po wyjściu z pomięszczenia dezynfekuje ręce, przed
wejściem do pomieszczeniazakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę,kombinezon i
rękawiczki.
7, Po przybyciu do Szkoły rodzice ucznia otrzymują od Dyrektora informację o dalszym
postępowaniu z dzięckiem- kontakt do Powiatowego Inspektora Sanitarnego,oddziału
zakaźnego, pogotowia ratunkowe go.
8, Pracownika Szkoły z podejrzeniem zakńenianależy skierować do domu oraz zalęęió
kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym
postępowaniem,
9. Uczeńl pracownik Szkoły z podejrzenięm zakażenia powinien opuścić budynek Szkoły
wyjściem znajdującym się najbliżej pomieszczenia w którym został odizolowany.
10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje wpuszczanię do Szkoły kolejnych uczniów
do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywńlporuszał się
uczehlpracownik.
1l. Dyrektor lub osoba ptzez niego wyznaczona sporządza|istę osób, zktórymi osoba
podejrzana o zakażęnie miała kontakt, aby w ruzie potrzeby przekazać ją Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu.
12. Dyrektor wtaz z organęmprowadzącym na podstawie wytycznych Powiatowego
Inspektora Sanitarnego podejmują decyĄę odnośnie dalszych dzińań w przypadku
stwierdzenia na terenie placówki zakażęnta.
13. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym
zarażęniu wirusem COVID-19 u osoby, ktora przebywŃa w ostatnim tygodniu w placówce,
Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
14. Ważne numery telefonów w sprawie koronawirusa SARS-COV-2:
. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna - I8 266 31 65
. Pogotowie Ratunkowe - 999 lub l 12



X. PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD
FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W TRAKCIE
EPIDEMII CovID_19.

procedura obeimuie:

1. Zapewntenie bezpiecalego dystansu cza§owo-przestrzerurego i środków higieny
dla użytkowników biblioteki szkolnej. 

;

2. Zapewnienie bezpieczrrej obsfugi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie
kontakfu.

3. Zasady udostępniania zbiorów bibliote cznych.
4. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej dla użytkowników.
5. Zasady postępowania ze ńiorami bibliotecznymi powracąjącymi do biblioteki

szkolnej.
6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uźytkownika

zakńęnia COVID-19.

§1

ZaDewnienie bezpiecznego dvstansu czaspwo-przestrzennego i środków
hieieny dla uzvtkowników biblioteki szkolnei:

l. Dozowniki z pŁynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla wszystkich
uzytkowników biblioteki szkolnej.

2. Od osob korrystających z biblioteki szkolnej wymagane jest noszenie masek
ochronnych lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust.

3, Zalecanę jest noszenie rękawiczek ochronnych podczas przeglądania zbiorów
bibliotecrnych przez uzytkownikow. r4, WYznacza się strefy dostępne dla użytkownika biblioteki szkolnej wtaz z
wlĄyczoną bezpteczną odległością na podłodze - zapęwniąącą zachowanie
odpowiednich odległości mi ędzy uzytkownikami.

5, Ustala się limit osób przebywających w bibliotece szkolr'ej w zalezności od
metrazu powierzchni.

6. Nalezy udostępnić w widocznym miejscu informację z ustalonym limitem osob
przebywaj ących j ednocześnię w bibl iotece szkoln e.; .

7. Skraca się czas przebywania w bibliotece szkolnej na okręs niezbędny do
wypażyczenia zbiorów.

8. Nie ma mozliwości korzystania z cz7telni oraz pracomi komputerowej, które są
nieczynne clo odwołania,

9. Zalęca się jak najczęstszę wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek,
klawiafur, tęlefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elęmentów
wyposażenia często uzywan ych.



§2

Zapewnienie bezpiecznei obsługi użvtkowników oraz maksvmalne ograniczanie
kontaktu:

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi uzytkowników biblioteki szkolnej preferowane
j est rezerwowanie zb iorow telefonicznie, lub za pomocą e-dziennika Librus.
2. Zbiory można wypożyczac bezpośrednio w bibliotęce zgodnie z zasadami opisanymi
w §3.

§3

Zasady udostępnienia zbiorów bibliotecznych:

I. Ptzy wypożyczeniu zbiorów z biblioteki szkolnej lu odbiorze rezerwacji czytelnik jest

zobowiązany do noszenia maseczki ochronnej lub innego skutecznego sposobu zasłaniania
nosa i ust,

2, Zalecane jest noszenie rękawiczek ochronnych przez czy.telnika podczas przeglądania
zbiorow bibliotecznych.
3.Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników.
Zamowione przęz czytelnika ksiązki podaje wyłącznie pracownik biblioteki szkolnej.
4, Wypożyczanie zbiorów biblioteki szkolnej odbywa się tylko na zewnątrz do domu.
Zawięszone do odwołania jest korzystanie zę zbiorow bibliotecznych na miejscu.
5. Ostatni uzytkownik moze wejść do biblioteki szkolnej 15 minut przedjej zamknięciem.

§4

Godziny otwarcia biblioteki szkolnei dla ułtkowników:

1. W czasię trwającego stanu epidemii COVID-19 biblioteka szkolna będzie otwarta dla
czytelników w poszczegolne dni tygodnia:

. Poniędziałek:8.00 - 15.00

. Wtorek: 12,00 - 15.00

. Środa: 8.00 - 12.00

. Czwartek: |2.00 - 15.00

. Piątek: 8,00 - 12.00



§5

zasadv postepowania ze zbiorami bibliotecznvmi powracaiacvmi ,do
biblioteki szkolnei: t

l. Czytelnik zvwacając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski
ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej
odległości pomiędzy pracownikami biblioteki szkolnej i innymi osobami
korzystającymi z biblioteki.

2. Po przyjęciu ksiązek od czytelnikana|eży kazdorazowo zdezynfekować blat, na
którym Leżńy ksiązki.

3. Przyjęte ksiązki powinny zostać odłozone na okres minimum 3 dni do skrzyni,
Pudła, torby lub na wydzielone połki, oznaczone datą nvrotu, odizolowane od
innych egzemplarzy. Choć ksiązki są papierowe to ich okładki, np. lakierowane,
są wykonane z tworzyw sztLlcznych i wirus na ich powierzchni pozostaje dłużej
rńżn:apapierze.

4. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, poniewaz wirus nie
przenosi się samodzielnie.

§6

Procedurv postepowania w przvnadku podeirzenia u osobv/użytkownika
zakażenia COVID-19ł ,

l, W przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika bibliotęki szkolnej wystąpienia
obj awow (duszności, kaszel, gorączkę ) zakażęnia COVID- 1 9 należy po stęp ować
zgodnie z procedrnami opisanymi w punkcie IX. .

xI. RiltOl,{OGRA RAZ PROCEI) WPUSZCZANlA
tow N{A PlSEMt{ EGZA!IlNOw

l. llarlncltlogranl 0ra7 prtrcedrtrv przcdstarvia załltczrlik llr _i.

xIt. ONloGRANI Z PRoCt]t) !vPt]SZC]ZA\{lA
UCZl{l |§A EGZA}.I I \ POTWI F]RDZAJ CY KWAI-1FlKACJtl

l . Ilitrnltltrogranl oraz proccdurr., przctlstalvia załatznik nr (l,

]vtATURA[,NYCH.

ZAWoDoWE.



XIII. PRZEPISYKOŃCOWE:

1, Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w
KroŚcienku nad Dunajcem od dnia 28 sierpnia 2020 roku do czasu ich odwołania.
2. WszYscy pracownicy Szkoły, uczniowie oruzrcdzicel prawni opiekunowie uczniów
zobowiązani są do zapoznania się z powyższymi przepisami.
3. WszYscy pracownicy Szkoły, uczniowie orazrodzice/ prawni opiekunowie uczniów

zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

XIv. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr l
Załącznik nr 2
Zalącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

- JAK SKUTECZNIE MYC RĘCE,
- JAK SKUTECZNIE DEZYNFEKOWAC RĘCE,
- JAK PRAWIDŁOWO NAŁOZYCIZDIĄC MASECZKĘ,
_ JAK PRAWIDŁOWO NAŁOZYC I ZDJ ĄCRĘKAWICE,
- HARMONOGRAM ORAZ PROCEDURY WPUSZCZANIA
UCZNIOW NA CZĘŚC PISEMNĄ EGZAMINOW MArURALNYCH,

_ HARMONOGRAM ORAZ PROCEDURY WPUSZCZANIA
UCZNIOW NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE
ZAWoDoWE.

DYREKToR,-,-"K:!:::,",-,n
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Zńącznknr 3

rłkryj usta i nos maską i upel,vnij się. ze n"łiędzy
tlvarzą a maską nie mł iadnych prrerrł,

Wymień maskę §a nową, gdy tytko
będzie wilgotna. nie uzylvł1 ponoi,.,nie
nrasek j ed no razor,vyc h

Wyrruć maseczkę do zanrykanego
pojemnika; umyj ręce mydtem i,,voclą
lub płynenr clo dezynfekcji nłl bazie alkoho[u

Nie wrzucaj maseczki
do toaletyl

Jak
nałożyć i zdjąć maseczkę

§

§
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§
Złap pat*anri jedną rękawieę

na wr7rck*ici *a dga rstk*
i ściągnij ją wy,vwaeająe

ręł<awicę wewĘtr§ią strc* ą
na wier-rch

§
Trymej #jętą rękawieę w ręce

w ręk*wiezce iru:hem śliąowym
włóź palcegoł*j rętei międuy rękawicę

a n*dgarstek" Zdejmij d*gę
rękawicę edeim*jąe ią wzdłuź di*ni,
ł następnie naciągnij na trzyrnaną

wpałcach ręłł,awicę

§ie wrr§caj
rękawiczek
do tołtety!

Nie dotykaj twaray
w ręka$,iczkachI
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Jak
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