Wyciąg z Regulaminu funkcjonowania ZSLiT w Tucholi
w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2

Droga do szkoły
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Podobne zasady
dotyczą pracowników szkoły.
2. Przed wyjściem do szkoły rodzice zaopatrują ucznia w maseczkę chroniącą usta i nos.
3. W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, w tym w środkach komunikacji publicznej (PKS, PKP).
Wchodzenie do szkoły
1. Każdy wchodzący do budynków szkoły uczeń lub pracownik szkoły zobowiązany jest każdorazowo
zdezynfekować dłonie.
2. Osoby z zewnątrz zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, jak również zachowania 1,5 m dystansu od uczniów i pracowników
szkoły. Miejscem przebywania osób z zewnątrz jest wyłącznie sekretariat szkoły.
Przerwy międzylekcyjne
1. W czasie porannego oczekiwania na pierwszą lekcję oraz podczas przerw pomiędzy lekcjami uczniowie
i nauczyciele przebywający na korytarzach zakrywają usta i nos (noszą maseczki). W miarę możliwości
zachowują dystans 1,5. Dotyczy to także innych pracowników szkoły.
2. Przed wejściem do klasy uczniowie i nauczyciele każdorazowo dezynfekują dłonie.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
1. W trakcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasopracowniach uczniowie i nauczyciele nie są
zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek jednorazowych. Jeżeli jednak uczeń lub
nauczyciel wyrazi chęć założenia maseczki lub jednorazowych rękawiczek ochronnych, niniejszy regulamin
dopuszcza taką możliwość.
2. Organizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w miarę możliwości, opiera się na zasadach tworzenia
optymalnych
warunków
do
zachowanie
dystansu
między
osobami
przebywającymi
w szkole, szczególnie w klasopracowniach i na korytarzach oraz ograniczania gromadzenie się uczniów na
terenie szkoły min. poprzez unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
3. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki.
4. Sale i korytarze wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
Toaleta
1. Każdorazowo po skorzystaniu z toalety należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem lub je zdezynfekować.
W toalecie należy mieć założoną maseczkę ochronną.

Dezynfekcja
1. Powierzchnie dotykowe na korytarzach – poręcze, klamki, włączniki oraz toalety dezynfekuje się po
każdych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
1. W ZSLiT wyznacza się osobne pomieszczenie przeznaczone dla czasowej izolacji ucznia,
u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych.
2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (38 °C i powyżej tej wielkości), kaszel, należy odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
3. Pomiar temperatury może być dokonany, jeżeli wcześniej rodzic/opiekun ucznia wyraził na to zgodę –
podpisał stosowne oświadczenie lub wyraził zgodę telefonicznie.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosowane będą zalecenia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.
Organizacja pracy internatu
1. W Internacie ZSLiT w Tucholi może przebywać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
Podobne zasady dotyczą pracowników internatu.
2. Każdy wchodzący do internatu uczeń lub pracownik zobowiązany jest zdezynfekować dłonie.
3. Uczniom zamieszkującym internat, po przyjeździe z domu, bada się temperaturę termometrem
bezdotykowym – pomiar temperatury może być dokonany, jeżeli wcześniej rodzic/opiekun ucznia wyraził
na to zgodę – podpisał stosowne oświadczenie lub wyraził zgodę telefonicznie.
4. Mieszkańcy internatu nie powinni przemieszczać się pomiędzy pokojami – powinni przebywać
w pokoju zameldowania. Ponadto zaleca się częste wietrzenie pokoi.
5. Wprowadza się zakaz wchodzenia do internatu osób nie będących jego mieszkańcami lub
pracownikami.
6. Pościel wymieniana jest raz w tygodniu.
7. W internacie wyznacza się osobne pomieszczenie przeznaczone dla czasowej izolacji mieszkańca,
u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych.
8. Kierownik internatu, wobec faktu organizowania procesu żywienia mieszkańców internatu przez Zakład
Aktywności Zawodowej w Tucholi, zobowiązany jest do kontroli spełniania przez ten podmiot
prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnych z zaleceniami podczas epidemii, w tym
systematycznego dezynfekowania blatów stolików i krzeseł w stołówce. W miarę możliwości uczniowie
zamieszkujący jeden pokój spożywają posiłek przy jednym stoliku w stołówce.
9. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia – analogicznie jak opisane w rozdziale Postępowanie
w przypadku podejrzenia zakażenia.

