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PROCEDURY BEZPIECZENSTWA W CKRESIE PANDEMII
COVID-l9 W LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCYM
IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W DYNOWIE

Podstawa prawna:

l.Ustawa z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobiegariu oraz zwalczańu zakaZeń i chorób

zakuźnychu ludzi. (Dz. U. z2008t.,poz. t570)

2.Ustawa z dnia2 marca2020 r. o szczegóInychrozwiązaniach zwlązanych z zapobieganiem,
ptzeciwdziałaniem i zwalczańem COVID-l9, innych chorób zakuźnych orźv wywołanych
nimi sytuacj i kryzysowych

3.Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych w zńązku z potencjalnym ryzykiem zakńenia koronawirusem z 27 lutego
2020 r.

4.Wfiyczne doĘczące organizowania i przeprowadzariaw 20ża r. egzarinów: maturalnego
(EM).

S.Dyrektor szkoły lub placówki jest kierownikiem zalr<ładu pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy, wykonuje zadania zlitązane z zapewńeniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęó orgartizowanych ptzęz szkołę lub placówkę. (Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku -Prawo oświatowe -Dz.U.20t9 r.,poz. ll48, zpóźn. nn.)

6. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zaMadzie
pracy. Pracodawca jest obowipany ptzekazywać informacje o 4agtożeniach w zakładzie
pracy, dziŃariachochronnych i zapobiegawczych. (Art. 207 ustav,ry -Kodeks pracy).

7. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce,

a także bezpieezne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych ptzez
szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek araz co najmńej mz
w roku dokonuje kontroli tych waruŃów, a protokół ptzekazuje organowi prowadzącemu.
(§2; §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Ź dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach -
Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

8. Zgodnie z §18 ust. 2 pUł2 rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dńa
31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w prrblicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach ,dyrektor moze zawiesić zajęcia rLa czas oznaczony za zgodą organu
prowadzącego jezeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozió zdrowiu
uczniów.



9. Zgodnie z §19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia

2002 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach, jeże|ipomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają byó prowadzone zajęcia

stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa niedopuszczalne jest rczpoczęcie zajęó. Jeżeli stan

zagtożeńaujawni się podczas zajęć -niezwłoczńe się je przerrya i wyprowadza się uczniów

zzagrożonych miejsc.

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28 sierpnia 2009 r. w sprawie orgańzaĄi
profilak§cznej opieki zdrowotnej nad dzięćmi i młodzieżą (Dz.U.Nr 139,poz.l133)

Il. Zapewnienie w szkołach ciepłej i zimnej bieżącel wody oraz środków higieny osobistej,

vrządzeńa sanitarno-higieniczne utrzymywane są w czystości -§ 8 rozpotządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach.

12. Zgodnie z art.32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca t999 r. o świadczeniach

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razię choroby i maciercyństwa (Dz.U. z 2017 t.

poz. 1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żĄobka, przedszkola lub szkoły, do

których nczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi nalezy się zasiłek opiekuńczy

zĘnful zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania

opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców.

Zasiłek wypłacany jest -tak jak świadczenie chorobowe

13. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczańu zakńęń i chorób

zakńnych u lulzi(Dz.|J . z 2019 r. poz. 1239): w celu zapobieżeńa szetzeńu się zakażeń lub

chorób zakńnych pństwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pństwowy graniczny

inspektor sanitarny może drodze decyzji: wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczęń

skazonych otaz nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dez5msekcji lub deraĘzacji
nieruchomości lub pomieszczeń.

14. Wytyczne GIS i MEN na nowy rok szkolny 20201202l

I.POSTANOWIEMA OGOLNE

1. Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresię pandemii COVID-19, dotyczą

wszystkich pracowników i uczniów Liceum Ogólnokształcącego "im.KEN w Dynowie oraz

rodzicówlopiekunówprawnychdzieciłtczęszczającychdoszkoĘ.

2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażeńa koronawirusem lub choroby
coVID-19.

II. OBOWI ĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

l.Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiąn$ące w placówce

do wymogów zwiększonego reżimu sanitamego w warunkach pandemii koronawirusa

i choroby COVID-l9.



2.Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do

dezynfekcji oraz ochrony osobistej. Wykazuje zapotrzebowanie na te środki.

3.Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmozonego
reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-l9.

4. Zapevnia pomieszczeńe do izolacji w razie pojawienia się podejrzeńa zachorowania

dzięcka lub pracownika: gabinet higienistki.

5. Wyposaza pomieszczenie w co najmniej 4 zestawy ochronne w skład których wchodzi:

I przyłbica, 1 kombinezon ochrowty,2 maski, co najmniej 10 par rękawiczek.

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (np. rękawiczki,przyŁbice, maseczki,
fartuchy itd.) otaz środki higieniczne do deąmfekcji rąk i powierzchni. Zestavly te

systematyc znie uzląełńa.

7. Dopilnowuje aby w holu głównym przy wejściu umieszczono dozownik z pĘnem do

dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitamych zapewńa mydła
antybakteryjne oraz instrŃcje z zasńar'.ti prawidłowego mycia rąk (umieszczone

w widocznych miejscach w placówce),a przy dozownikach z pŁynem instrukcje do

dezynfekcji rąk (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

8. Bezwzględnie wymaga, aby kńda osoba przy kńdym wejściu/wyjściuz palcówki lub
w trakcie pracy często odkńńaręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrŃcji.

9. Zapevłnia uczniom, nauczycielom i pracownikom dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej
wody, mydła w płynie oruz jednorazowych ręczników papierowych.

10. Nadzoruje zachowanie bieżącej czystości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

11. Informuje, że na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zaleceńa służb sanitarno-

epidemiologicznych.

l2.Poinstruuje pracowników szkoły, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
powinni przychodzić do pracy, pozostaó w domu i skontaktowaó się telefonicznie ze stacją
sanitamo-epidemiologiczną, oddziałem zakuźnym, a w razię pogarszania się stanu zdrowia
zadnvońó pod nr 999 lub 112 i poinformowaó, że mogąbyć zakńóni koronawirusem.

l3.Sprawdza, czy pracownicy szkoĘ otaz osoby przebywĄące na jej terenie
podporządkolwją się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangużowanymi
w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-L9. Zaleci bieżące śledzenie ptzez
pracowników informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowią dostępnych
na stronach www: gis.gov.pl lub https://www.gov.pllweblkoronawirus/, a takżę
obowiązuj ących przepisów prawa.
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l4.Informuj e ,że naleĘ:

a)zachowaó bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), nie witać się przez podanie
ręki,

b)regulamie i dokładnie myó ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund według
zalecanej przęz SANEPID instrŃcji lub zdezynfekować dłonie-środkiem na bazie alkoholu
(min. 60%).

c)podczas nauki NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczltt, a tŃłże
przestrzegaó higieny kaszlu i oddychania.

d)dbać, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne

e)powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne
PrzedmioĘ (np. telefony, klawiatury) muszą być regulamie wycierane środkiem
dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem,

f)wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być
regulamie i starannie sprzątane, zużyciemwody z detergentem,

g) przestrzegaó samemu i uczyó innych tzw. ,,etykiety kaszlu" czyli zasłaniania w trakcie
kaszlu czy kichania nosa i ust, najlepiej chusteczką jednorazową lub przedramieniem

h)uzywać do dodatkowej higieny rąk żelu antybakteryjnego lub chusteczek jednorazowych
z dodatkiem alkoholu,

i)unikaó dotykania oczu, nosa lub ust rękami,

j)unikać dzielenia się jedzeniem, piciem i naczyniami,

k)nie kłaśó toreb, plecaków na blaty stolików,

l)unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami (np. przytulanie).

III. BEZPIECZEŃSTWO PRACY STOŁÓWKI I WYDAWAIIIA POSIŁKOW

1.Personęl kuchenny i pracownicy administtacji oraz obsługi sprzątającel powinni ograńczyó
kontakty z uczniatri otaz navczycielami.

2.OdległoŚó między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosió co najmniej
1,5 m.

3,Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe,wówczas pracodawca
zaPevłnia Środki ochrony osobistej, w postaci masek, ptzyłbic, rękawic ochronnych,
fartuchów.

4.Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowń
produktów, sprzętu kuchenneg o, naczyń stołowych oraz sńućców.
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S.Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenialiczby uczniów przebywającYch

jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia mozliwości ewentualnego

r ozprze strzeniania się wirus a.

W tym celu:

a)stosuje się zmianowe wydawanie posiłków podczas trzechprzerw :

Iprzerwa l1:15-11:30

II przerwa 12:15-12:30

III przerwa 13: 15-13:30

prry czymliczbauczniów rlakużdej przerwie nie może przekłaczać 40 osób.

b)w miarę możliwości na stołówce powinni spożywaó posiłki uczniowie tej samej gruPY,

c)w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasadz ust. 1 i 2 dopuszczasię

spożywanie posiłków ptzez dzieciw salach lekcyjnych

6.Zńnstalowana w szkole fontanna wody pitnej i automat zostająwyłączone do odwołania.

7.osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowi7ana jest do

przeprowadzenia uptzedniej dezynfekcji powierzchni, nż której spozywany jest posiłek,

atakżę sprzętów sfuźących dzieciom do jego spozycia.

8.po kazdym posiłku blaty, stoĘ i poręcze krzeseł są deąmfekowane ptzęz personel

spnątający.

9.Wielorazowe naczynia i sztućce należy myó w zmywarce z dodatkięm detergentu,

w temperaturze min. 60"C lub je vłyparzać.

10.Sźućcę i inne dodatki są wydawane przez obsługę. Na stołówce nie obowiązuje

samoobsfuga.

IV. ORGANIZACJ A PRACY BIBLIOTEKI

1.Godziny pracy biblioteki szkolnej ustala nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu

z dyrektorem ,uwzględniając potrzeby uczniów w tym zakresie.

Z.Książkioddawane przezuczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od

reszty ksiązek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą zostaĆ

vłypoży czone kolej nym uczniom.

3.organizacja sposobu korzystania z biblioteki uwzględnia wymagany dystans przestrzetaty,

czyli min. 1,5 m. odległości między użytkownikami. W celu zachowania wymaganego

dystansu społecznego ogranicza się liczbę uĄrtkowników korzystających jednoczeŚnie

z biblioteki.



4.Ustawia się przesłony ochronne (np. z pleksi) w punkcie kontaktu uzytkownika
z bibliotekarzem (np. naladzię bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czltelników.

V. OB OWIĄZKI PRAC OWNIKOW

pracownicy administracii i obsługi

l.Pracownik stosuje się do zaleceń wydawanych przez władzę lokalne i pństwowe oraz

instytucj e lokalne, instytucj e pństwowe w tym sanitarno-epidemiologiczne.

2.W przypadku podejruęńa zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-l9 (duszności,

kaszel, gotączka) pozostaje w domu izawiadarlia o tym fakcie dyrektora placówki.

3.Do szkoły pracownicy niepedagogiczń, z wyłączeniem pracowników kuchni wchodzą
i wychodzą tylko przez wejście główne. Pracownicy kuchni korzystają z wejścia od zaplecza
kuchennego.

4.Ptzy wejściu do szkoły obowiązuje zasadadystansu społecznego.

5. Przy wejściu do szkoły pracownicy zobowiązani są bezwzględnie przy kńdym
wejścit/wyjściu ze szkoĘ i w trakcie pracy do częstego odkaZaniarąk płynem do deąmfekcji
rąk wg instrŃcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i mycia rąk zgodnie
z instrukcją.

6. Pracownik przyjmujący przesyłki zachowuje dystans społeczny od dostarczyciela.
Przesyłka nie wymagająca potwierdzenia powinna byó położona na przygotowany stolik
i zabrana po odej ściu doręczyciela.

7. Sprzątaczki wykonują codzienne prace porządkową ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekują powierzchnie dotykowe -

potęaze, klamki, włączniki światłą uchwYy, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym
blaty stolików lekcyjnych, klawiatury komputeróq ekrany, myszki komputerowe, włączniki
świateł, klamki od okien, klamki drzwi do pomieszczeńorazporęczy przy schodach.
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pracownicy pedagogiczni

l.Pracownik stosuje się do zalęceń wydawanych przez władze lokalne i pństwowe oraz
instytucje lokalne, instytucje pństwowe w tym sanitamo -epidemiologiczne.

2.Do szkoły pracownicy pedagogiczni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście dla nich
w znaczone-wej śc ie główne.

3.Przy wejściu do szkoły pracownicy zobowiąani są bezwzględnie przy kńdym
wejŚciu/wyjściu ze szkoły i w trakcie pracy do częstego odkazania rąk płynem do dezynfekcji
rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i mycia rąk zgodnie
z instrukcją.

4.Przy wejściu do szkoły obowiązuje zasadadystansu społecznego.

5.NauczYciele nie korzystają z pokoju n'auczycielskiego, odzież wierzchnią zabierująze sobą
do klasY, w ruzie konieczności wchodzą do pokoju nauczycielskiego zachowując dystans
społeczny.

7.Nauczyciele przebywają w wlnaczonych klasach, przechodzą do uczniów myjąc lub
dezynfekując ręce.

8.Nie korzystają z wspólnych naczyń, do picia korzysĘą z napojów butelkowanych lub
z automatów.

9.NauczYciele.nie korzystają z podręczników uczniów, ani nie poĘczają podręczników
i ksiąek z biblioteki.

10. NauczYciele przemieszczają się w szkole tylko w niezbędnych sytuacjach, np. dyżnry
szkolne, korzystanie z toalety .

1l. Po zakończonej lekcji nauczyciel otwiera na krótko okna, aby przewietrzyć salę.

12.Nie organizuje się żadnych lvyjść pozatercnplacówki, zawyjąkiemzajęówojskowych.

VI. OBOWIĄZKIUCZNIÓW

1. Do szkołY możę uczęszczaó wyłącznie uczefi zdrov,ły, bez objawów chorobolvych
sugerującYch infekcję dróg oddechowych, oraz) gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji domowej.

Ż- Uczeń stosuje się do zalęceń wydawanych przez ńńzę lokalne i państwowe oraz
instytucje lokalne, insty.tucje państwowe w tym sanitarno-epidemiologiczne.

3. Uczeft Posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znĄdowaó się na
stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniaó
się przyborami szkolnymi między sobą.



4. W przypadku podejtzenia zakńenia koronawirusem lub choroby COVID-l9 (dusznoŚci,

kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawińamia o tym fakcie dyrektora placówki.

5.Do szkoły uczniowie wchodzą i wychodzą tylko ptzez wejście dla nich :uu1znaczonę ,

wejście główne.

6.Przy wejściu do szkoĘ obowiązuje zasadadystansu społecznego.

7.Przy wejściu do szkoĘ uczniowie zobowiązań sąbezwzględnie do odkazania rąk płynem

do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).

8.Podczas wchodzenia do szkoły, na korytarzachiw ptzestrzeniach otwarĘch ptzed lekcjami

i w czasie przerw uczniowie mają obowiązekzakrywania ust i nosa (maseczka,przyłbica).

VII.PRO CEDURA ORGANIZ^CJI ZAJĄC LEKCYJNYCH

l.Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości kazdego dnia uczniowie

tych samych klas rozpoczynali zajęcia o zb\iżonej godzinie, co ma na celu wyeliminowanie

spotykania się uczniów różnychklas w szatni szkolnej.

2.NateĄ unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

3.IJczeńposiada własne przybory i podręczniki, klóre w czasie zajęć mogąznajdować się na

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lllb we własnej szafce. Uczniowie nie powinni

wymieniaó się przyborami szkolnymi między sobą.

4.Podczas rcalizacji zajęć, w tym zajęć vłychowania ftzycznego i sportowych, w których nie

monlazachować dystansu, należy ogtaniczyó ćwiczenia i gry kontaktowe.

5.W miarę mozliwości zajęcia sportowe na\eĘ przeprowadzń na otwartym powietrzu.

6.I}częftnie powinienzabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie

to nie doĘczy dzięci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności

z niepełnosprawnościami.

7.W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny w}nosić min. 1,5 m.

8.Jeżeli istnieją ku temu możliwości kadrowe, do jednej grupy uczniów prrypotządkowani są

ci sami nauczyciele.

9Jeżęli istnieją ku temu możliwości lokalowe, jedna grupa uczniów przebywa

w Wznaczonej i w miarę mozliwości stałej sali.

I0.Z sali, w której przebywa grupa, nalezy usunąó przedmioty i sprzęty, których nie mozna

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
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VIII. PROCEDURA KONTAKTU ZE SZKOŁĄ RODZICA/ OPIEKUNA
PRAWNEGo

1.Rodzice sązobońązani do odbierania telefonów ze szkoĘ.

2.Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole podlega
natychmiastowej aktual izacji.

3.Wymagane dane to aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców.

4..Rodzic/opiekun prawny wszelkie sprawy uzgadnia telefonicznie z sekretariatem szkoły
telefon (0-1 6) 652-10-77 .

lX. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA
ZAKAŻENlA

I.Uczeń u którego stwierdzono podejrzenie zakażęnia koronawirusem lub choroby COVID-
19 (duszności, kaszel, gorączkępowyżej 37 st. C ):

l.Higienistka szkolna bęzzwłoczńe odizolowuje ucznia do pomieszczęnia .vqrznaczonego-

gabinet higienistki.

2.Higienistka szkolna bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, kombinezon ochronny,
półmaskę i ręk&wiczki, pozostaje z dzieckjęm utrzymując min.2 m odległości.

3.Nauczyciel telefonic znie zańadamia dyrektora o zaistniałej sytuacj i.

4.Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która ptzystępując do dzińń zabezpiecza się
w przyłbicę, kombinezon ochronny, maskę i rękawiczki.

S.Dyrektor lub osoba go zastępująca zawińamia Organ Prowadzący -Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie o podejrzeniu
zakńenia COVID- 1 9, Ń razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub l l 2.

6.Sekretariat szkoły beznryłocznię zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji i konieczności
odbioru dziecka.

7.W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarużenie, dyrektor ma
prawo powiadomió Policj ę.

8.Pomieszczenie, które przeznaczofle było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po
opuszczeniu go jest myte, a powierzchnie dotykowe są dezynfekowane.

9.Wskazany przęz dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się telefończńe
zrodzicalni pozostałych dzieci z klasy i informuje o zaistniałej sytuacji.
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lO.Nauczyciel, jeśli to mozliwe, przeprowadzauczrtiów do innej, pustej sali, a sala, w której

przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi,

mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł).

l.Dyrektor lub osoba przez niego wznaczorLa sporządza listę osób, z którymi osoba

podejrzana o zakazeńe miała kontakt, aby w razie potrzeby ptzekazaó ją Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

12.Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych

dzięciczy pracowników wskazujących na mozliwośó zakłZeńa COVID-I9.

l3.Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrŃcji Powiatowej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie podejmuj ą decyzję odnośnie dalszych

dzińańw przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakńęnia.

14.W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym

zarńeniu wirusem COVID-I9 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce,

Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z Powiatową Stacją

Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie celem uzyskania wskazówek, instrukcji do

dalszego postępowania.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
:

l.Procedury bbzpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2.Procedury obowiązują do odwołania.

DYiEKToRUtkU
n3r Elżbieta Kauak - łach
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