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REGULAMIN  

WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO 

W SZKOLE MUZYCZNEJ I ST. IM. IGNACEGO J. PADEREWSKIEGO W KLUCZBORKU 

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

- AKTUALIZACJA 

 

           §1 

1. Regulamin określa  zasady oraz procedury bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązujące w Szkole 

Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku, dotyczące zapewnienia opieki nad 

dziećmi w związku z epidemią  COVID-19. 

 

§2 

1. Wprowadza się szczegółowe wytyczne dla Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w 

Kluczborku, zgodne z Wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Ministra Edukacji i 

Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych z dnia 04 kwietnia 2022 r. 

2. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do Szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku Szkoły lub na teren Szkoły, 

zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 

§3 

1. Zapewnia się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, 

infrastruktury szkoły, sprzętu, instrumentów muzycznych i materiałów wykorzystywanych podczas 

zajęć.   

2. W przypadku użycia środków dezynfekujących należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie 

byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

3. Sale oraz pomieszczenia w których znajdują się uczniowie będą regularnie wietrzone  - co najmniej 

raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

 

§4 

1. Przy wejściu do budynku Szkoły zamieszcza się informację dotyczącą  numerów telefonów do 

właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów,  z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przy wejściu do budynku Szkoły umieszcza się także pojemnik z płynem dezynfekującym do rąk                     

i informację o sposobie jego użycia. 

 

§5 

1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie 

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z 

toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem. 



3. Należy ograniczyć przebywanie w Szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Każda osoba wchodząca na teren Szkoły zobowiązana 

jest do przestrzegania regulaminu Szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym. 

 

§6 

1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do Szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do Szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Opiekunowie dziecka 

powinni zadbać o regularne czyszczenie instrumentów.  

 

§7 

1. Dyrektor Szkoły zobowiązuje się do opracowania list uczniów i numerów telefonów 

rodziców/opiekunów prawnych celem szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

2. Pracownicy Szkoły w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz 

powiadomić pracodawcę o nieobecności).  

3. Zobowiązuje się nauczycieli do zapewnienia takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która 

uniemożliwi nadmierne grupowanie się osób (szczególnie uczniów). 

4. Zobowiązuje się również nauczycieli do zwracania uczniom uwagi na regularne mycie rąk. 

5. Zobowiązuje się pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej do ograniczania kontaktów z 

uczniami oraz nauczycielami. 

 

§8 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych Dyrektor Szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od 

wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz 

kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

2. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury uczeń zostanie zabrany do osobnego 

pomieszczenia, wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły, gdzie oczekiwać będzie na odebranie przez 

rodzica. Osobnym pomieszczeniem będzie w tym przypadku sala nr 14, położona na pierwszym 

piętrze budynku Szkoły. 

3. W razie wystąpienia podwyższonej temperatury u dziecka, rodzic zostanie o tym fakcie 

powiadomiony natychmiast oraz zobowiązuje się zabrać dziecko ze Szkoły w jak najszybszym 

czasie i skontaktować się z lekarzem rodzinnym. 

4. Po ustaleniu miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi 

zakażenie koronawirusem należy przeprowadzić dodatkowe sprzątanie a także zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

§9 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

 


