Procedury postępowania w związku z zagrożeniem
KORONAWIRUSEM COVID-19 obowiązujące
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie od 01.09.2020
na podstawie:
•

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

•

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 1394).

POSTĘPOWANIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ORAZ
PRZEBYWANIA UCZNIÓW W CKZ W CZASIE TRWANIA STANU EPIDEMICZNEGO
ZE WZGLĘDU NA RYZYKO ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM COVID-19
1. Do CKZ może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy uczeń lub domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w innej izolacji.
2. Przebywanie uczniów w CKZ może odbywać się jedynie przy zachowaniu wszystkich
aktualnych wytycznych MEN, MZ, GIS oraz przestrzeganiu Regulaminu funkcjonowania
CKZ w okresie zagrożenia COVID-19 obowiązujący od 01.09.2020 co stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej Procedury.
3. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy CKZ będą zaopatrzeni w środki ochrony osobistej,
w tym rękawiczki, maseczki ochronne oraz przyłbice.
4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone są informacje z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
5. W CKZ jest zapewniony sprzęt i środki do dezynfekowania powierzchni dotykowych:
poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni
płaskich, w tym blatów w pracowniach.

6. Dyrektor CKZ przeprowadził przeprowadził spotkanie z pracownikami ze zwróceniem
szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowotną pracowników. Do CKZ nie powinni
przychodzić pracownicy, którzy są chorzy lub posiadają objawy chorobowe.
7. W CKZ jest przygotowane pomieszczenie (sala nr 4), które będzie spełniać funkcję tzw.
Izolatorium. Pomieszczenie jest wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący oraz będzie w nim można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.
8. W gablocie przy sekretariacie w miejscu widocznym dla wszystkich są umieszczone
numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych.
9. W przypadku nagłej sytuacji nastąpi szybka komunikacja z rodzicami uczniów
niepełnoletnich.
10. Procedury zachowania dla Nauczyciela:
• należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w CKZ i
dlaczego zostały wprowadzone,
• w miarę możliwości należy dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów
szkolnych oraz narzędzi wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych,
• należy wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia,
• należy zwracać uwagę, aby uczniowie dbali o higienę osobistą,
• należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w
tym należy ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez uczniów szatni pod nadzorem
nauczyciela.
11. Procedury zachowania dla Ucznia:
• uczeń ma bezwzględny zakaz uczęszczania do CKZ, jeżeli jest chory lub w jego
domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas wszyscy muszą
pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,
•

uczeń musi bezwzględnie dostosować się do Regulaminu, Procedur oraz zasad
ustalonych przez dyrektora CKZ,

•

uczeń bezwzględnie musi stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i
nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa
i ust,

•

uczeń musi zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas
kichania czy kasłania, jednocześnie musi stosownie zwracać uwagę innym w tym
zakresie,

•

uczniowie muszą unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając
na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

POSTĘPOWANIE WOBEC PRACOWNIKA LUB UCZNIA CKZ W BEŁCHATOWIE NA
WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19
Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia epidemiologicznego
w ciągu ostatnich 14 dni:
1. zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem
to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną
• lub zainteresowany chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy
tryb postępowania medycznego.
2. nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy
kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić uwagę
na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej wymienione objawy, można
zakończyć kontrolę. Jeżeli w ciągu 14 dni zaobserwowane zostaną wyżej wymienione
objawy to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
• lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego.
3. miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to:
• należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
• skierować do wyznaczonego pomieszczenia tzw. Izolatorium.
4. W CKZ jest przygotowane pomieszczenie (sala nr 4), które będzie spełniać funkcję tzw.
Izolatorium. Pomieszczenie jest wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący oraz będzie w nim można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych lub zaobserwowania objawów chorobowych.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub 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.
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie CKZ 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.

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
8. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego
rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).
9. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala
celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy
inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu
podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o
podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika jak najszybciej zgłasza ten fakt
do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI WYSTĄPIŁ PRZYPADEK OSOBY Z
PODEJRZENIEM KORONAWIRUSA COVID-19
1. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z
podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym
państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na
jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
2. Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać
informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym
koronawirusem.
• (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/)
• (listę
oddziałów
zakaźnych
można
znaleźć
na
stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
• (lista chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Krajowego
Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: gov.pl, gis.gov.pl,
gov.pl/koronawirus).

