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l. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze.
zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6
poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U z 2020r. poz. 872).
Il. ZASADY OGÓLNE OBOWIAZUJĄCE W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1
(dalej: ZPSM nr 1)
1. Uczeń/nauczyciel/pracownik ZPSM nr 1 może wejść na teren placówki tylko wtedy,
gdy jego stan zdrowia jest dobry i nie ma objawów choroby, w szczególności takich
jak: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem.
2. Przy wejściu do szkół ZPSM nr 1 będą stać dyspensery ze środkami odkażającymi,
gdzie każda osoba ma obowiązek zdezynfekować ręce. Czynność tę należy powtarzać
w ciągu dnia wielokrotnie, w szczególności gdy uczeń/nauczyciel/pracownik szkoły
dotykał np. klamek, przycisków i innych powierzchni, przedmiotów wspólnego
użytku. Środki do dezynfekcji zapewnia szkoła i będą one rozmieszczone na
korytarzach.
3. Zaleca się, by nie przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów.
4. Zaleca się, by ograniczyć do minimum dotykanie powierzchni, przedmiotów
wspólnego użytku (tj. klamek, przycisków) lub jeśli to możliwe unikać
bezpośredniego dotykania rękami.
5. Zaleca się posługiwanie się w szkole wyłącznie własnymi przyborami szkolnymi
piśmiennymi i innymi i niepożyczanie ich od innych osób.
6. Uczniowie przychodzący do szkoły powinni być zaopatrzeni w środki ochrony
osobistej tj. maseczki lub przyłbice. ZPSM nr 1 zapewnia te środki nauczycielom i
pracownikom.
7. W szkołach ZPSM nr 1 obowiązuje bezwzględny nakaz używania maseczek/przyłbic
przez osoby przebywające w przestrzeni wspólnej zamkniętej — tj. na korytarzach,
np. podczas przerw, w szatniach, w łazienkach i w innych pomieszczeniach
wspólnych.
8. Nie ma obowiązku używania maseczek/przyłbic podczas lekcji w salach lekcyjnych.
9. Zaleca się utrzymywanie dystansu od innych osób, rezygnację z powitań, podawania
rąk, uścisków, wymieniania się przedmiotami, książkami itp.
10. W ZPSM nr 1 zostanie wydzielone pomieszczenie zamknięte tj. izolatka służące do
izolacji osoby, u której stwierdzono objawy choroby, mogącej wskazywać na
zarażenie COVID-19.
11. Na terenie ZPSM nr 1 powinny przebywać wyłącznie osoby, których obecność jest w
danym momencie niezbędna.

III. OBOWIĄZKI DYREKTORA ZPSM NR 1
1. Ustala i wdraża procedury obowiązujące w ZPSM nr 1 do obowiązujących wymogów
sanitarnych.
2. Dba o poinformowanie rodziców, uczniów, pracowników o obowiązujących
procedurach, wywieszenie instrukcji, opublikowanie procedur na stronie
internetowej szkoły.
3. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika.
4. Ustala i wdraża zasady dezynfekcji pomieszczeń ZPSM nr 1, a także przedmiotów
wspólnego użytku, w tym instrumentów, sprzętu sportowego i in.
IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
1. Pracownik dba o higienę rąk często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie
dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
2. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
3. Wszystkie pomieszczenia, klamki, blaty, sprzęt komputerowy i sportowy będą raz
dziennie dezynfekowane przez pracowników technicznych.
4. Pracownicy techniczni są zobowiązani otworzyć okna w salach każdego dnia przed
lekcjami i zamknięcie ich pod koniec dnia — po ich zakończeniu.
5. Powierzchnie dotykowe - w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła,
poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) –
będą regularnie dezynfekowane środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
6. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne będą
regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
Obowiązki nauczycieli:
1. Nauczyciel wyjaśnia i przypomina uczniom zasady obowiązujące w ZPSM nr 1 ze
zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z
zagrożeniem zakażenia koronawirusem (potrzeba noszenia maseczek/przyłbic, mycia
rąk, dezynfekcji rąk, zachowywania dystansu).
2. Przestrzega zasad korzystania z przestrzeni wspólnej, stosując się do zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających
jednocześnie w w/w miejscu oraz zachowywawanie dystansu społecznego.
3. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
4. Nauczyciel dba o higienę rąk często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie
dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
5. Nauczyciele są zobowiązani dbać o wietrzenie sal, w których prowadzą lekcje —
otwieranie okien po zakończeniu każdej lekcji, a także — w miarę możliwości — w
trakcie lekcji.
V. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania z Procedurami
Bezpieczeństwa obowiązującymi w ZPSM nr 1.
2. Rodzice/ prawni opiekunowie powinni zatrzymać dziecko w domu:
- jeśli ma objawy chorobowe — w szczególności kaszel, gorączkę, duszności,
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4.
5.
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- jeśli miało kontakt z osobą, u której wykryto zakażenie COVID-19.
Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły
o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków
rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede
wszystkim takich decyzji służb, jak poddanie członków rodziny kwarantannie.
Rodzice/ prawni opiekunowie powinni być w stałym kontakcie z ZPSM nr 1,
z nauczycielami, wychowawcami — przy czym zaleca się spotkania on-line.
Rodzice/ prawni opiekunowie powinni czuwać nad tym, by dziecko prowadziło
higieniczny i bezpieczny tryb życia — w szczególności by nie organizowało imprez
towarzyskich i w nich nie uczestniczyło, jak również w imprezach masowych.
Rodzice/ prawni opiekunowie wchodzący w wyjątkowych przypadkach do budynku
ZPSM nr 1 zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub założyć rękawiczki
ochronne oraz zakryć usta i nos.

VI. PROCEDURA NA WYPADEK SYTUACJI ZAGROŻENIA
1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka)
uczeń, a także pracownik powinien pozostać w domu i zawiadomić o zaistniałej
sytuacji wychowawcę/dyrektora placówki.
2. Uczeń przebywający w szkole, u którego stwierdzono występowanie objawów
wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem zostanie umieszczony w
izolatce przez pracownika ZPSM nr 1.
3. Pracownik pozostaje z uczniem, utrzymując bezpieczną odległość.
4. Pracownik lub sekretariat szkoły zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
5. Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora niezwłocznie zawiadamia rodziców
o zaistniałej sytuacji, zobowiązując ich do zorganizowania bezpiecznego transportu
ucznia
6. Jeśli możliwość zakażenia występuje u pracownika ZPSM nr 1, udaje się on do izolatki
i uzgadnia z dyrektorem zasady bezpiecznego transportu.
7. Dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, a także
wdraża zalecane przez nią zmiany organizacyjne za zgodą odpowiednich organów
administracyjnych.
VII. PRZYPADKI SZCZEGÓLNE
1. Jeśli zauważasz, że ktoś nie zastosował się do którejś zasady — zwróć mu uwagę,
przypomnij, że chodzi o nasze wspólne dobro, w tym o zdrowie wszystkich osób
przebywających w szkole — nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców, dyrekcji.
2. W przypadku braku reakcji niezwłocznie poinformuj o tym nauczyciela/przełożonego.
3. Jeżeli źle się poczujesz w szkole niezwłocznie zgłoś się do nauczyciela/przełożonego.
Zostaniesz umieszczony w izolatce, a następnie w sposób bezpieczny
przetransportowany do domu lub najbliższej placówki służby zdrowia.
4. Jeśli zauważysz w szkole osobę, mająca objawy choroby, które Cię zaniepokoiły —
natychmiast poinformuj o tym nauczyciela/przełożonego.

VIIl. POMIESZCZENIA SZCZEGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
1. Zabrania się uczniom wchodzenia do pokojów nauczycielskich.

2. W szatniach mogą się znajdować wyłącznie nakrycia, buty używane w danym dniu
przez ich właścicieli. Nie wolno pozostawiać w szatni rzeczy, pozostawione rzeczy
będą usuwane.
IX. ZASADY KOMUNIKACJI
We wszystkich sprawach można komunikować się ze szkołą drogą elektroniczną:
Sekretariat główny: sekretariat@miodowa.edu.pl
Sekretariat „Małej Miodowej” : mlynarski@miodowa.edu.pl
Sytuacje trudne, naruszenia zasad itp. należy zgłaszać niezwłocznie bezpośrednio do
sekretariatów szkół należących do ZPSM nr 1: tel: (22) 831 16 23, (22) 831 21 75, e-mail:
sekretariat@miodowa.edu.pl, mlynarski@miodowa.edu.pl

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez Dyrektora.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Podsumowanie
ZPSM nr 1 przygotowuje się do różnych wariantów funkcjonowania, w zależności do sytuacji
epidemiologicznej w kraju.
Najważniejsze jest obecnie przestrzeganie zasad: chory uczeń i nauczyciel nie mogą przyjść
do szkoły, zdrowy uczeń i nauczyciel po przyjściu do szkoły muszą przestrzegać zasad:
dezynfekcji, używania maseczek, dystansu w miarę możliwości. O wszystkich niepokojących
sytuacjach musimy się informować.

