Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z wystąpieniem COVID-19
w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby,
które łatwo rozprzestrzeniają się, charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla
zdrowia publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należą do nich między innymi cholera, dżuma,
ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne oraz COVID-19. Określa się procedury zapewniające
bezpieczeństwo pracownikom oraz osobom przebywającym w placówce w związku z pandemią, opracowane
w oparciu o wytyczne MZ, CKE, MEN i GIS.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się
COVID-19 obowiązują poniższe, specjalne procedury bezpieczeństwa.
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w IV Liceum
Ogólnokształcącym w Kielcach, zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada
Dyrektor szkoły, zwany dalej Dyrektorem.
2. W szkole stosuje się wydawane wytyczne i rekomendacje Ministra Zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.
3. Szkoła wyposażona jest w:
1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne
korzystanie z pomieszczeń szkoły
2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, w łazienkach i innych
pomieszczeniach, z których korzystają osoby będące w szkole, a także środki
ochrony osobistej, w tym rękawiczki i maseczki ochronne dla pracowników
3) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk
przy dozownikach z płynem, instrukcje prawidłowego nakładania
i zdejmowania rękawic oraz instrukcje prawidłowego nakładania
i zdejmowania maseczki przy wejściach do budynku.
4) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe,
zaopatrzone w 2 zestawy ochronne, w skład których wchodzą: 2 maseczki,
1 przyłbica, 2 fartuchy z długim rękawem, 6 par rękawiczek oraz płyn
do dezynfekcji rąk.

4. Zasady obowiązujące wszystkich odwiedzających placówkę:
a. Zakaz wejścia osób, u których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są chore
i mogą zarazić inne osoby
b. Bezwzględna dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły przez wszystkie
osoby wchodzące
c. Obowiązkowe wpisanie się na listę osób przebywających i odwiedzających
placówkę
d. Na terenie całego budynku obowiązkowe jest noszenie maseczki lub innej
osłony twarzy i nosa (z wyłączeniem pracowników szkoły)
e. Osoby przebywające w placówce mogą być poddane pomiarowi temperatury
ciała.
f. Na czas pracy szkoły drzwi wejściowe do budynku są zamykane
g. Na tablicy ogłoszeń w szkole znajdują się numery telefonów do organu
prowadzącego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb
medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
5. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
1) Do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej:
a. Regularnego mycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną
w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych
b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę
łokcia
c. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują
2) Dezynfekowania rąk niezwłocznie po wejściu do budynku placówki
3) Informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach
chorobowych
4) Zachowania dystansu społecznego między sobą, wynoszącego min. 1,5 m.
5) Nie przemieszczania się zbędnie po placówce
6) Postępowania zgodnie z zapisami wprowadzonych procedur bezpieczeństwa.
6. Osoby sprzątające w placówce każdego dnia:
1) Sale zajęć, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, ciągi komunikacyjne,
pomieszczenia administracyjne – myją,
2) Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska
i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie, nauczyciele
i inni pracownicy, drzwi wejściowe do placówki, przedmioty i sprzęt – myją
i dezynfekują,
3) Dodatkowo podczas odbywających się egzaminów maturalnych: dezynfekują
wszystkie
przedmioty
udostępniane
nauczycielom
i
uczniom
m.im. radiomagnetofony, kalkulatory, długopisy odkładane do specjalnie
przygotowanych pojemników,
4) Rejestrują swoje działania w „Karcie kontroli czynności myjącodezynfekujących” załącznik nr 1, umieszczonej w każdej sali i pomieszczeniu
przygotowanym do odbycia zajęć oraz egzaminów maturalnych.
7. Wszyscy pracownicy szkoły i osoby przebywające w placówce zobowiązani
są do stosowania i przestrzegania powyższych procedur.

