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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA
W REGIONALNEJ SZKOLE TURYSTYCZNEJ W POLANICY - ZDROJU
PODCZAS PANDEMII COVID-19
Podstawa prawna
•
•

•

•
•
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
Ustawa 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. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
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 COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325),
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) z późniejszymi zmianami
wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. z
dnia 11 sierpnia 2020 roku.

1. USTALENIE CELU PROCEDURY, JEJ ZAKRESU ORAZ ODBIORCÓW


Głównym celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno – sanitarnego i zdrowotnego
zarówno uczniom, jak i pracownikom szkoły podczas pandemii COVID – 19.



Wytyczne zawarte w procedurze dotyczą wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.



Procedura dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 23 obejmującej budynki szkoły i
internatu, oraz teren przyległy do budynków w granicach nieruchomości zarządzanej przez szkołę.

2. ORGANIZACJA DOBORU UCZNIÓW


Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, którzy nie wykazują żadnych objawów chorobowych
(katar, kaszel, podwyższona temperatura - powyżej 38º, widoczne osłabienie, ospałość, złe
samopoczucie), oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.



Rodzic, prawny opiekun /uczeń pełnoletni wypełnia zgodę na udział dziecka w zajęciach (załącznik nr 1).



W razie stwierdzenia niepokojących objawów, wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej, wskazane
jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej.



W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z
powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.



Rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń wyraża zgodę na zmierzenie temperatury ucznia podczas jego
pobytu w szkole, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.



Rodzic, prawny opiekun, pełnoletni uczeń otrzymuje do podpisu oświadczenie o przetwarzaniu danych
osobowych ucznia w celu realizacji zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wykonywaniu
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pomiarów temperatury w celu ochrony interesów ucznia oraz pracowników szkoły.
3. PRZYCHODZENIE/WYCHODZENIE do/ze szkoły


Uczniowie przychodzą do szkoły o godzinie umożliwiającej uczestnictwo w zajęciach zgodnie
z planem zajęć. Uczniowie, których szafki umiejscowione są na parterze, lub w przyziemiu, wchodzą
wejściem głównym. Uczniowie posiadający szafki na pierwszym piętrze i korytarzu górnym wchodzą do
szkoły od strony internatu.



W związku z pandemią ograniczona może zostać liczba aktywnych wejść do budynku w zależności od
możliwości zapewnienia nadzoru nad stosowaniem się osób wchodzących do procedur.
Przy wejściach zamkniętych zamieszcza się informację o aktywnym wejściu do budynku.



Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn dezynfekujący, z którego muszą obowiązkowo skorzystać
wszystkie osoby wchodzące do budynku. Informacja o obligatoryjnym korzystaniu z płynu oraz
instrukcja korzystania - zawieszone są obok dozownika.



Rodzice, opiekunowie i inne osoby mogą wejść na teren szkoły tylko po wcześniejszym umówieniu
spotkania z pracownikiem szkoły. Po wejściu na teren szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa
(maseczka, przyłbica, chusta), oraz zachowania dystansu społecznego osób wynoszącego min. 1,5 m w
odniesieniu do pracowników szkoły i innych. Po wejściu do szkoły należy skierować się bezpośrednio do
miejsca docelowego.



We wszystkich pomieszczeniach szkolnych: szatni, na korytarzach, boiskach szkolnych, salach lekcyjnych,
sali gimnastycznej należy zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.



Uczniowie podczas pobytu w części ogólnodostępnej szkoły (korytarze, szatnie) mają obowiązek
zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica, chusta), a także do czasu zajęcia miejsca w ławce szkolnej
itp.



Uczniowie po zakończeniu zajęć / inne osoby po zakończeniu spotkania, zobowiązane są do
niezwłocznego opuszczenia budynku i terenu szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.



Pracownicy szkoły widząc na korytarzu osobę inną niż pracownik i uczeń, zobowiązani są do ustalenia, w
jakim celu osoba ta przebywa na terenie szkoły, a następnie wskazać kierunek w jakim powinna się
udać.



Osoby, które nie są umówione na spotkanie z pracownikiem szkoły, nie realizują na rzecz szkoły usług,
zobowiązane są opuścić teren szkoły.

4. ORGANIZACJA ZAJĘĆ


Dana grupa uczniów przebywa w tej samej Sali w miarę możliwości i specyfiki zajęć szkoły.



W każdej sali znajduje się dozownik ze środkiem dezynfekującym.



Ogranicza się częstotliwość przemieszczania nauczyciela pomiędzy uczniami / grupami uczniów, np.
poprzez wprowadzenie odpowiednich metod pracy podczas zajęć.



W sali zaleca się używanie sprzętu, który można myć z użyciem detergentów lub dezynfekować.



Uczeń musi mieć na zajęciach szkolnych własne podręczniki i przybory, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na jego stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, ani przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.



Uczniowie każdorazowo zabierają przyniesione przez siebie przybory do domu lub do własnej szafki.
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Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są co godzinę w czasie przerw, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć poprzez otwarcie okien.



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.



Należy się stosować do instrukcji prawidłowego mycia rąk zawieszonych w toaletach szkolnych.



Nauczyciel prowadzący zajęcia informuje uczniów o wprowadzonych procedurach bezpieczeństwa oraz
zalecanych zachowaniach, w tym zmianie przyzwyczajeń np. unikaniu przytulania, całowania na
powitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.



Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami



Uczniowie w trakcie przerw mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu na terenie szkoły.



Grupy przebywające na boiskach szkolnych muszą zachowywać dystans między sobą.



W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga myte są detergentem lub zdezynfekowane
po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.



Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.



Szkoła ustala i upublicznia zasady uczestnictwa w zajęciach, spotkaniach innych niż zajęcia lekcyjne.



Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są czyszczone z użyciem detergentu lub
dezynfekowane.



Wprowadza się taką organizację pracy, która ograniczy potrzebę stykania się ze sobą poszczególnych
grup uczniów. Uczniowie z poszczególnych grup nie powinni spotykać się ze sobą w ciągach
komunikacyjnych czy na boiskach szkolnych w miarę możliwości i specyfiki zajęć.



Szkoła zapewnia możliwość szybkiej komunikacji z rodzicami / opiekunami prawnymi ucznia z
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.



Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy chorobowe stosuje się procedurę dotyczącą zasad
postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia zarażenia koronawirusem: należy przetransportować
osobę do izolatorium, w obecności osoby wyznaczonej przez dyrekcję oraz niezwłocznie powiadomić
rodziców ucznia z obowiązkiem odebrania go ze szkoły. Powiadomiony opiekun prawny ma obowiązek
niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły



Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.



Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.

5. ORGANIZACJA KONSULTACJI ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH NA TERENIE SZKOŁY


Dopuszcza się prowadzenie konsultacji oraz zajęć dodatkowych także w formie zdalnej.



W razie konieczności konsultacje i zajęcia dodatkowe prowadzone są stacjonarnie w szkole zgodnie z
zachowaniem reżimu sanitarnego.

6. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
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Przy każdym wejściu do budynku umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.



Przy każdym wejściu do budynku umieszczone jest stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o
konieczności ich dezynfekcji przez wszystkie wchodzące osoby.



W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a
przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.



Dyrektor zapewnia nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły stosowania
dezynfekcji dłoni oraz zakrywania ust i nosa.



Zapewnia się dostęp do wody i mydła w celu częstego mycia rąk.



Sale lekcyjne, pomieszczenia ogólnodostępne wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.



Pracownicy obsługi odpowiedzialni są za codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, toalet, sal lekcyjnych, sal gimnastycznych; odpowiadają
za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, i powierzchni płaskich,
w tym blatów stołów, poręczy i oparć krzeseł, a także sprzętów gimnastycznych.



Pracownicy obsługi, sprzątający pomieszczenia, zobowiązani są myć i dezynfekować przedmioty,
przybory do ćwiczeń lub inny sprzęt, w miarę możliwości po każdych zajęciach, a koniecznie po
zakończeniu zajęć w danym dniu.



Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy używają środki ochrony osobistej.



Podczas przeprowadzania dezynfekcji przestrzegane są ściśle zalecenia producentów - znajdujące się na
opakowaniach środków do dezynfekcji. Przestrzegany jest również czas niezbędny do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.



Wszystkie toalety są na bieżąco dezynfekowane.



Osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły monitoruje codzienne prace porządkowe we wszystkich
obszarach szkoły.

7. POMIESZCZENIE WYDZIELONE DLA OSOBY, U KTÓREJ STWIERDZONO OBJAWY
CHOROBOWE


W internacie, który jest integralną częścią szkoły, zostało przygotowane pomieszczenie, w którym
osoba wykazująca objawy chorobowe zostanie odizolowana od pozostałych osób znajdujących się na
terenie obiektu.



Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o obowiązku odebrania ucznia ze szkoły.



Pomieszczenie zostało wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.



Pomieszczenie jest na bieżąco myte i w razie potrzeby dezynfekowane.



W widocznym miejscu są umieszczone informacje zawierająca ważne numery telefonów, w tym do stacji
sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.



Wyznaczony pracownik sporządza kartę izolatki, w której odnotowuje się nazwiska osób izolowanych.
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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.



W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.



W przypadku podejrzenia o zakażenie sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w
części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.



Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę

8. Postanowienia końcowe


Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedur bezpieczeństwa odpowiada dyrektor szkoły.



Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy, uczniowie i
inne osoby przebywające w szkole.



Za zapoznanie pracowników i rodziców, prawnych opiekunów, wychowanków z niniejszą procedurą
odpowiada dyrektor szkoły.



Procedura wchodzi w życie z dniem 31.08.2020 r.



Procedura obowiązuje do odwołania.

5

Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju podczas pandemii COVID-19

Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego ucznia/ pełnoletniego ucznia
Imię i nazwisko ucznia .................................................................................................. kl. …………………
adres zamieszkania ucznia …………………….…………….………….….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji: ……………………………………………………………
II. Oświadczenie o stanie zdrowia
Oświadczam, że jestem zdrowy /nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u mnie / u niego żadne
niepokojące objawy chorobowe.
Ponadto nie miałem (-am)/moje dziecko nie miało świadomego kontaktu w ciągu OSTATNICH
DWÓCH TYGODNI:
a) z osobą chorą na koronawirusa
b) z osobą będącą w izolacji
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.
III. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce
Oświadczam że jestem świadomy/świadoma istnienia czynników ryzyka, grożących (zarażeniem
się COVID 19):
a) dziecku
b) rodzicom / opiekunom
c) innym domownikom
Przyjmuję do wiadomości, że szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.
IV. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurą bezpieczeństwa na terenie placówki w
okresie pandemii COVID-19.
V. Wyrażam zgodę na bezdotykowy pomiar mojej temperatury oraz mojego dziecka w trakcie
jego pobytu, w szkole w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

..........................................................…………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia
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Klauzula informacyjna - deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły w okresie pandemii COVID-19
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
• administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest
REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA w imieniu której działa dyrektor.
Dane kontaktowe: adres: Al. WOJSKA POLSKIEGO 23, telefon: 74 868 16 83 e-mail: rst@netgate.com.pl
• kontakt do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail do korespondencji: bhp@koptyra.pl
• Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badań temperatury
ciała, które odbędą się na terenie placówki (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze
względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki
zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą,
w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych i stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego).
• kategorie odnośnie danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych);
• dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz
przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt;
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, a ich niepodanie może
skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, wyrażona przez Panią /Pana zgoda na pomiar temperatury przez
Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji badania. Odmowa podania danych osobowych
Administratorowi uniemożliwi wykonanie badań.
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