
ZESPóŁSzi{ÓŁŁ§{C«8M!€Z?\'C-"RYSTY€ZFć'93»
im.u:.i:iń'-„rt:f.Ł,iskioj

L,+J      "!®i.iiEi  tit'lFże

g'.8P."§U8Sok`ej93:'i7L.`6ę+,'i6ć%3Ę13
NIP  611-255-80-70   REGON 020093i.80 ZARZĄDZENIE Nr 08/ 2020

Dyrektora
Zespołu Szkół  Ekonomiczno - Turystycznych

im. Unii Europej skiej
w Jeleniej Górze

z dnia 12 paździemika 2020 roku

w sprawie wprowadzenia „Zasad obejmujących dodatkowe warunki
bezpieczeństwa i modyfikację organizacji pracy w Zespołu Szkól

Ekonomiczno -Turyswcznych im. Unii Huropejskiej w Jeleniej Górze
w czasie objęcia lokalizacji szkoly strefą żółtą w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwa]czaniem COVID|19"

Na podstawie

ustawy z dnia 5  grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób ząkaźnych
u ludzi  (Dz.  U.  z 2019 r.  poz.1239,  z późn.  zm.)  oraz rozporządzenia Rady  Ministrów  z_ dnła
9 października 2020 r. w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,  nakazów  i z_a_}f rzśy_
;związku  z  wystąpieniem  stanu  epidemii  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.1758)  wytyczne_ GIS,  MZ
iMEN    dla   przedszkoli    szkół   i   placówek   oświatowych   w    związku   z   zapobieganiem,_

przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19   oraz  zaleceria  dla  dyrektorów  publicznych
i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza   się   do   stosowania   w   szkole   „Zasady   obejmujące   dodatkowe
warunki  bezpieczeństwa  i  modyfikację  organizacji  pracy  w  Zespołu   Szkół
Ekonomiczno -Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej  Górze w czasie
objęcia    lokalizacji    szkoły    strefą    Żółtą    w    związku    z    zapobieganiem,

przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19"  stanowiące  załącznik  nr  1   do
zarządzenia.

§2

Zobowiązuje   się   wychowawców   klas   do   zapoznania   wychowanków   i   ich
rodziców z dokumentem wymienionymi w §  1.



§3

Zasady  opisane  w  załączniku  nr   1   do  niniejszego  zarządzenia  obowiązują
wszystkich pracowników i uczniów szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem 12 paździemika 2020 roku.

DYR#TOR
mgT JoanrLa Marczeu)ska.

Zdacznik:
1.   „Zasady  obejmujące  dodatkowe  warunki  bezpieczeństwa  i  modyfkację  organizacji

pracy   w  Zespołu   Szkół     Ekonomiczno   -  Turystycznych   im.   Unii   Euopęjskiej
wJeleniej   Górze   w   czasie   objęcia   lokalizacji   szkoły   strefą   żółtą   w   związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"
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Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 08/2020
z dnia 12 października 2020 r.

Zasady obejmujące dodatkowe warunki bezpieczeństwa i modyfikację
organizacji pracy w Zespolu Szkół  Ekonomiczno -Turystycznych

im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze w czasie objęcia lokalizacji szkoły
streEą żółtą w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID 19

1.  Obowiązuje  noszenie  osłony  nosa  i  ust  we  wszystkich  przestrzeniach
wspólnych szkoły -zarówno w budynku jak i na jej terenie zewnętrznym.
Wyjątek    stanowią    sale    lekcyjne,    sale    sportowe    oraz   przestrzenie
zewnętrzne  na  terenie   szkoły  wykorzystywane  do  prowadzenia  zajęć
wychowania   fizycznego,   gdzie   stosowanie   osłony   nosa   i   ust   jest
rekomendowane.

2.  Jeśli   w   czasie   zajęć   u   pracownika/ucznia   wystąpią   objawy   choroby
zakaźnej,  w  tym  w  szczególności  kaszel  w  połączeniu  z  podwyższoną
temperaturą,   natychmiast  powinien   założyć   maseczkę   i   niezwłocznie
odizolować  się  od  innych  osób  zgodnie  z procedurami  obowiązującymi
w szkole.   Bezwzględnie   takie   osoby   nie   mogą   prowadzić   zajęć   lub
uczestniczyć w lekcj ach.

3.  Przed  końcem  lekcji  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  w  danej   sali  ma
obowiązek  zadbać  o  otwarcie  okien,  celem  skutecznego  wywietrzenia
pomieszczenia  w  trakcie  przerwy  międzylekcyjnej.  Pracownicy  obsługi
szkoły są dodatkowo zobowiązani do tego, aby na początku każdej  lekcji
otwierać  okna  na  korytarzach  i  w  pokoju  nauczycielskim  celem  ich
skutecznego wywietrzenia w trakcie każdej lekcj i.

4.  Uczniowie    danej    klasy    podczas    przerw    międzylekcyjnych    mają
obowiązek przebywać  w wyznaczonej  planem  lekcji  sali  lub  na terenie
zewnętrznym   szkoły.   Jeśli   istnieje   konieczność   przemieszczenia   się
uczniów  pomiędzy  salami  obowiązują  zasady  bezpiecznego  poruszania
się zawsze prawą stroną, z zachowaniem wskazań epidemiologicznych.

5.  W  miarę  możliwości,  za  wyjątkiem  sytuacji  szczególnie  istotnych  dla
procesu dydaktyczno -wychowawczego, przedmioty i sprzęty znajdujące
się    w    szkole,    których    nie    można    skutecznie    umyć,    uprać    lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp uczniom.

6.  Celem    ograniczenia    gromadzenia    się    uczniów    różnych    oddziałów
zawiesza   się   organizowanie   w   szkole   zaplanowanych   na   ten   czas
uroczystości i imprez szkolnych.

Wyżej wymienione uregulowania obowiązują do odwołania        D vj§;:E K T O R

mgr Joann,a. Marczewsko


