Organizacja zajęć od 1 września 2020 r. w Bytomskim Ośrodku Edukacji
1. Do Bytomskiego Ośrodka Edukacji uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Przy wejściu do budynku znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcja użycia środka dezynfekującego.
3. Wszyscy wchodzący do budynku obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk lub są
w rękawiczkach jednorazowych, wskazane jest używanie maseczek ochronnych.
4. Do BOE w miarę możliwości należy wchodzić pojedynczo, i nie gromadzić się w grupach.
5. W budynku należy w miarę możliwości zachować dystans pomiędzy osobami min. 1,5m, nie
wymieniać się przedmiotami, żywnością, napojami z innymi osobami.
6. Rodzice w sprawach uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in.
stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w BOE osób z zewnątrz do niezbędnego
minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, mogą wejść do BOE tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
8. Korzystamy z termometru bezdotykowego w BOE.
9. Jeżeli pracownik BOE zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia z BOE
10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie zdezynfekować dłonie, myć lub dezynfekować dłonie w czasie pobytu w szkole),
obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. Zaleca się w miarę możliwości stosowanie maseczek lub przyłbic przez nauczycieli oraz uczniów
w czasie zajęć i przerw, w budynku i wokół budynku.
12. Uczeń posiada własne przybory i zeszyt, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia, np. w plecaku/torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
13. W miarę możliwości zaleca się ograniczony kontakt uczniów z pracownikami administracji
i obsługi BOE.
14. Sekretariat uczniowski jest dostępny dla uczniów, należy wchodzić pojedynczo, przestrzegać
dystansu min. 1,5m także przed sekretariatem; obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk przed
wejściem. Czas załatwienia spraw należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

15. Pracownie oraz części wspólne (korytarze) wietrzone w czasie przerwy, a w razie możliwości
i potrzeb także w czasie zajęć.
16. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są czyszczone lub
dezynfekowane po zajęciach.
17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do BOE niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
18. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami. Do pomieszczeń administracyjnych wchodzi się pojedynczo, obowiązuje zasada
zasłaniania ust i nosa, oraz dezynfekcja rąk; co najmniej 1,5 m bezpieczna odległość pomiędzy
osobami.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
19. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
20. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do BOE mają obowiązek
dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, mają zakryte usta i nos oraz nie
przekraczają obowiązujących stref przebywania.
21. Wszyscy pracownicy, nauczyciele i uczniowie regularnie myją ręce wodą z mydłem szczególnie
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
z toalety.
22. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, aby uczniowie nie byli narażeni na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
23. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
24. Na bieżąco prowadzone są działania zapewniające czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,
w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.
25. Uczniowie i pracownicy używający masek lub rękawic jednorazowych wyrzucają je do
pojemnika znajdującego się wewnątrz przy wejściu głównym do budynku.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły
26. Do BOE mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz w sytuacji gdy inni domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
pozostają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
27. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy lub uczniowie
powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

28. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
29. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie jest gruntownie sprzątany, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz
zdezynfekowane są powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.); także obowiązuje
zastosowanie się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
30. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie BOE należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
31. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
32. Regulamin może ulec zmianie w przypadku znalezienie się placówki w strefie żółtej lub
czerwonej zagrożenia epidemiologicznego.

