Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie: rozporządzenia 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.) oraz wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół ogłoszonych z dnia 15 maja
2020r.
1. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Należy
zachować dodatkowe środki ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk i wszystkie osoby wchodzące
są zobligowane do korzystania z niego oraz do wejścia do budynku szkoły w maseczce,
przyłbicy itp.
3. Osoby przebywające w szkole powinny zachować 2 m dystansu społecznego pomiędzy
osobami.
4. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk oraz płyn do dezynfekcji rąk.
6. Monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
7. Kierownik gospodarczy przeprowadził spotkanie z pracownikami i zwrócił uwagę, aby
kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do
szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.
8. W miarę możliwości nie angażowani są nauczyciele oraz inni pracownicy powyżej 60.
roku życia.
9. Sala nr 41 jest pomieszczeniem (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.
10. W gablocie szkolnej wywieszone są numery telefonów do: organu prowadzącego,
kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
11. Konsultacje indywidualne oraz grupowe ze słuchaczami organizowane są
z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 słuchacz – 1
stolik).

12. Nauczyciele, w miarę możliwości, powinni dopilnować, aby słuchacze nie pożyczali
sobie przyborów i podręczników.
13. Należy wietrzyć salę, w której są organizowane konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
14. Należy zwrócić uwagę, aby słuchacze często i regularnie myli ręce.
15. Należy unikać organizowania większych skupisk słuchaczy w jednym pomieszczeniu.
16. W grupie może przebywać do 12 słuchaczy, podpisują się na liście obecności własnym
długopisem.
17. Zasady korzystania z biblioteki oraz godziny jej pracy stanowią załącznik nr 1.
18. Harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych stanowi załącznik nr 2.
19. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego
informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia
odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od
innych osób.
20. Przy wejściu do szkoły wywieszona jest informacja:
1) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
zakażeniu
2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarnoepidemiologicznej
3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych
5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
21. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie
alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu
z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
22. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok
płynu umieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

