Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2020/2021 Dyrektora
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
z dnia 27 sierpnia .2021 r.

Regulamin funkcjonowania
Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku
w okresie epidemii COVID -19 od 1 września 2021 r.

I.

Organizacja obsługi interesantów
1. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum.
Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz rękawiczki
jednorazowe/dezynfekcja rąk.
2. Sprawy dotyczące uczniów załatwiane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 13.00 w trakcie przerw lekcyjnych lub po zakończeniu przez ucznia
zajęć lekcyjnych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W sekretariacie szkoły może
przebywać wyłącznie jeden uczeń, pozostali czekają przed sekretariatem w kolejce
z zachowaniem bezpiecznego odstępu min. 1,5 m.
3. W przypadku potrzeby załatwienia spraw uczniowskich poprzez rodziców/opiekunów ucznia
obowiązuje

wcześniejszy

kontakt

z

sekretariatem

od

poniedziałku

do

piątku

w godzinach od 9.00 do 13.00 pod numerem telefonu 87 610 31 09 (lub numer tel. kom.
513 899 667) lub kontakt mailowy na adres mailowy szkoły zsme@elk.edu.pl.
4.

Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na
adres zsme@elk.edu.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numer 87 610 31 09 (lub
numer tel. kom. 513 899 667) lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu
i miejsca załatwienia jej w szkole.

5. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z adresu mailowego
szkoły zsme@elk.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 87 610 31 09 (lub numer tel. kom.
513 899 667), a także w formie bezpośredniej na podstawie wcześniejszego ustalenia
terminu spotkania.

II.

Organizacja działalności dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy

nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły
umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby uczniowie po

przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
3. Na terenie szkoły obowiązuje zasada utrzymania dystansu społecznego. Przed rozpoczęciem
zajęć, w trakcie przerw oraz w miejscach licznie uczęszczanych (tj. szatnie, korytarze, toalety
itp.) – rekomendowana jest osłona ust i nosa zarówno przez uczniów, nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji szkoły.
4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni
wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek
kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
6. Rodzice/opiekunowie uczniów oraz osoby postronne mogą poruszać się po wyznaczonej dla
nich przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując obowiązujące w niej zasady.
7. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie

zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
8. Wychowawcy klas
zapewniających

sporządzają

szybką

wykaz

komunikację

danych kontaktowych rodziców/opiekunów,
w

przypadku

zachorowania

ucznia

lub

w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole. Wykaz taki wychowawca ma obowiązek
niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu szkoły.
9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (sala
nr 17 - portiernia), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie odpowiednio dezynfekowany
i użytkowany. Dopuszcza się użytkowanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru
temperatury.
11. Spotkania z rodzicami/opiekunami uczniów mogą być organizowane z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległość (np. telefon, e-dziennik). W przypadku konieczności
bezpośredniego kontaktu rodzica/opiekuna z nauczycielem, obowiązuje zasada opisana
w pkt. 8 rozdz. „Przestrzeń wspólna szkoły”.
12. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy:
 zachować odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej

1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się
przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 pozostawić wolną ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnię dotykową biurka

nauczyciela,
 w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami

uczniów,
 w miarę potrzeby pracodawca zapewnia nauczycielowi maseczkę, rękawiczki

jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
13. Na terenie szkoły bezwzględnie 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.
14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
15. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
16. Uczniowie i nauczyciele podczas zajęć w sali lekcyjnej nie mają obowiązku zakrywania ust
i nosa.
17. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają na korytarzu lub terenie
zewnętrznym szkoły pod nadzorem nauczyciela. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska
szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

18. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ma to na
celu zminimalizowanie ryzyka przenoszenia i zakażenia koronawirusem. Ograniczenie to nie
dotyczy

uczniów

ze

specjalnymi

potrzebami

edukacyjnymi

w

szczególności

z niepełnosprawnościami.
19. Posiłki należy spożywać podczas przerwy w szkole lub poza budynkiem szkoły – nie należy
dzielić się jedzeniem z innymi.
20. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone

z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali
gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub
zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego
użyciu przez daną klasę.
21. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których

nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
22. Po zakończonych zajęciach, w salach gdzie wykorzystywane są komputery, dezynfekowane
będą stanowiska użytkowane przez uczniów oraz nauczyciela prowadzącego.
23. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie
do rodzaju prowadzonych zajęć.
24. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów w Centrum
Kształcenia Zawodowego, podmiot ten zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla CKZ.
25. Sprzęt

i

materiały

wykorzystywane

podczas

zajęć

praktycznych

w

szkole

i w Centrum Kształcenia Zawodowego należy czyścić lub dezynfekować.
26. Każda klasa posiada przypisany boks szatniowy. Przy wejściu do szatni umieszczono

środek do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się uczniom zminimalizowane korzystanie
z szatni w czasie korzystnej pogody nienarażającej na zabrudzenie obuwia.
27. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych
w bibliotekach, określa „Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny na stronie internetowej
szkoły www.zsme.elk.edu.pl.
28. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane
z kształtowaniem aktywności kreatywności uczniów nie powinny odbywać się w trakcie

zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację
zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem

ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po
zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne
wietrzenie sal.
29. Uczniowie mogą korzystać z gabinetu profilaktyki zdrowotnej z zachowaniem zasady reżimu
sanitarnego, w godzinach pracy upublicznionych na stronie internetowej szkoły oraz drzwiach
gabinetu. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać
tylko jeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu.
30. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizowane są w

gabinecie stomatologicznym

mieszczącym się przy ul. Sikorskiego 5 w budynku ZS nr 5 z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego - telefon kontaktowy 518 410 399.
31. Dla uczniów z chorobami przewlekłymi dyrektor szkoły może w porozumieniu z ich
rodzicami/opiekunami prawnymi wprowadzić dodatkowe środki ostrożności np.:
 obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych,
 w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony
ust i nosa maseczką.
32. W przypadku wprowadzenia na terenie powiatu ełckiego strefy żółtej lub czerwonej zostaną
wprowadzone

szczegółowe

rozwiązania

rekomendowane

przez

GIS,

MZ,

MEN

po uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organem pełniącym
nadzór pedagogiczny oraz organem prowadzącym szkołę.
III.

Przestrzeń wspólna szkoły
1. Przebywanie osób z zewnątrz w przestrzeni wspólnej szkoły jest ograniczone do niezbędnego
minimum. Przebywać mogą tam tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych.
2. Osoby postronne, chcące wejść na teren szkoły, zobligowane są do wcześniejszego
uzgodnienia telefonicznego w sekretariacie szkoły.
3. Obszar, w którym mogą przebywać rodzice/opiekunowie i osoby postronne należy
do przestrzeni wspólnej szkoły i oznaczony jest taśmą naklejoną na posadzce.
4. W obszarze należącym do przestrzeni wspólnej szkoły może przebywać nie więcej niż
3 rodziców/opiekunów/osób postronnych.
5. Rodzice/opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, stosowania
rękawiczek

ochronnych

/dezynfekcji

rąk

oraz

w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.

zachowania

1,5

m

dystansu

6. Na teren szkoły może wejść tylko jeden rodzic/opiekun danego ucznia i przebywać wyłącznie
w strefie wspólnej szkoły.
7. W strefie wspólnej szkoły wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje przestrzeganie zasad
określonych w pkt. 2-6.
8. Rodzic/opiekun

ucznia

w

razie

potrzeby

bezpośredniego

kontaktu

z nauczycielem, umawia się z nim na spotkanie drogą telefoniczną, bądź przez
e-dziennik. W umówionym terminie oczekuje na nauczyciela w strefie wspólnej szkoły,
a następnie pod nadzorem nauczyciela wyjątkowo może przejść do wskazanego miejsca
w szkole celem konsultacji .
IV.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni na terenie szkoły
1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcję dezynfekcji.
3. Szkoła dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie
z użyciem detergentów.
4. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji.
5. W czasie zajęć szkolnych, kilka razy dziennie, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane
są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe i toalety.
6. Sekretarz szkoły monitoruje przebieg codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów
komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj. poręczy, klamek i powierzchni
płaskich).
7. Zużyte maseczki oraz jednorazowe rękawice używane na terenie szkoły należy zgodnie
z zaleceniami GIS wrzucać do specjalnie przeznaczonego do tego celu pojemnika
umieszczonego na terenie szkoły.
8. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego
odkażania rąk.

V.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego
ryzyka, szkoła stosuje rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
3. Wyznaczono pomieszczenie (sala nr 17 - portiernia) wyposażone w środki ochrony i płyn
dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania
objawów chorobowych.
4. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały
dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go
od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu
oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej,
z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się
stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
6. 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.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

i

ustala się listę 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.
8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
9. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych

oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

