Procedura bezpieczeństwa podczas nauczania stacjonarnego obowiązująca
od dnia 1 września 2020 r. w PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi
Podstawa:
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
I. Założenia wstępne:
1. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie
niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich uczniów, nauczycieli
i pracowników PSM I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi oraz osób trzecich
przebywających w danym czasie na terenie szkoły.
2. Procedura dostępna jest na tablicach ogłoszeń w poszczególnych lokalizacjach PSM I st.
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi oraz na stronie internetowej szkoły.
3. Wszystkie lokalizacje szkoły wyposażone są w:
a) dyspensery środka dezynfekującego (do rąk);
b) termometry bezdotykowe;
c) spryskiwacze wytwarzające aerozol z płynem dezynfekującym w ilości zgodnej z ilością
sal lekcyjnych danej lokalizacji oraz dla pracowników obsługi;
d) maseczki ochronne dla pracowników szkoły.
II. Środki ostrożności wdrażane przez pracowników obsługi i nauczyli szkoły:
1. Z ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych usunięto elementy wyposażenia trudne
do dezynfekcji.
2. Z sal lekcyjnych usunięto elementy wyposażenia trudne do dezynfekcji.
3. Dyspensery dezynfekcyjne umieszczono przy wejściu do każdego budynku szkolnego.
4. Informacje o bezwzględnym nakazie dezynfekcji/mycia rąk oraz informacje
o przestrzeganiu reżimu sanitarnego na terenie placówki umieszczono w widocznym miejscu.
5. W widocznym miejscu – wejście główne danej lokalizacji szkoły - umieszczono numery
telefonów do właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej.
6. W pomieszczeniach sanitarnych wywieszono plakaty informujące o właściwym myciu
rąk.
7. Przy dozownikach z płynem dezynfekującym umieszczono instrukcję dezynfekcji rąk.
8. Zapasy środków higienicznych (mydło, ręczniki papierowe, środki dezynfekcyjne)
uzupełniane są na bieżąco.
9. Wyznaczono strefy przestrzeni wspólnej dla rodziców/opiekunów odprowadzających lub
odbierających dzieci do/z szkoły.
10. Prowadzony jest stały monitoring czystości w budynkach szkolnych, w szczególności
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, sal lekcyjnych.
11. Dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, uchwyty, włączniki światła) jest
prowadzona systematycznie przez pracowników obsługi, co 30 minut. Blaty, krzesła oraz
elementy instrumentów znajdujących się na stałe w salach lekcyjnych są dezynfekowane
przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
12. W salach lekcyjnych - ławki i krzesła oraz elementy instrumentów (klawiatury) są
systematycznie dezynfekowane po każdych zakończonych z danym uczniem zajęciach
indywidualnych i zakończonych lekcjach grupowych przez pracowników obsługi i/lub
nauczycieli.
13. Sale lekcyjne są systematycznie wietrzone.
14. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole jest czyszczony
lub dezynfekowany na bieżąco.
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III. Zalecenia dla uczniów PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi:
1. Do zajęć lekcyjnych mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy nie wykazują objawów
chorobowych, sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy
(rodzice/opiekunowie lub inne osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym
wspólnie z uczniem) nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
2. Uczniowie mają bezwzględny obowiązek umycia lub dezynfekcji rąk niezwłocznie po
wejściu do budynku szkoły.
3. Uczniowie zmieniają obuwie lub zakładają ochraniacze na buty po wejściu do budynku
szkoły – szatnia szkolna.
4. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej podczas oddawania lub pobierania powierzonej
odzieży z zachowaniem właściwego dystansu od innej osoby tam przebywającej
(ucznia/rodzica/opiekuna/szatniarza) - min. 1,5 metra.
5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z pomieszczeń szkolnych w ograniczony sposób
– tylko na czas trwania zajęć.
6. Dopuszcza się przebywanie uczniów klas perkusji w salach ćwiczeń zgodnie
z uzgodnionym i zatwierdzonym przez nauczyciela harmonogramem pozostającym do wglądu
na portierni szkoły (wg harmonogramu zatwierdzonego przez nauczyciela klucze będą
wydawane i odbierane przez osoby pełniące dyżur na portierni).
7. Dopuszcza się możliwość korzystania przez uczniów z tzw. ćwiczeniówek (dotyczy:
uczniów nie posiadający pianin w domu) w salach ćwiczeń zgodnie z uzgodnionym
i zatwierdzonym przez wicedyrektora szkoły harmonogramem pozostającym do wglądu na
portierni szkoły (wg harmonogramu zatwierdzonego przez wicedyrektora szkoły klucze będą
wydawane i odbierane przez osoby pełniące dyżur na portierni).
8. Uczniowie przebywający między zajęciami na korytarzach zachowują spokój
i odpowiednią odległość między sobą – min. 1,5 metra/zakrywają usta i nos
maseczką/przyłbicą.
9. Uczniowie korzystający podczas przerw ze smartfonów, systematycznie je dezynfekują.
10. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
11. Uczniowie posługują się własnymi przyborami szkolnymi, podręcznikami, ćwiczeniami
i nutami.
12. Uczniowie myją lub dezynfekują ręce przed i po zakończeniu zajęć, po skorzystaniu
z toalety oraz przed i po posiłku.
13. Uczniowie bezwzględnie zgłaszają nauczycielom złe samopoczucie i inne objawy
chorobowe, które pojawią się w trakcie trwania zajęć i między zajęciami.
14. Uczniowie stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.
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IV. Zalecenia dla rodziców/opiekunów oraz osób trzecich wchodzących do placówki:
1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
Rekomenduje się załatwianie spraw przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Osoby trzecie są wpuszczane na teren szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach. Osoby
te są zobowiązane do przestrzegają obowiązujących przepisów sanitarnych
(maseczki/przyłbice, rękawiczki/dezynfekcja rąk).
3. Wszystkie osoby wchodzące i przebywające na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. A. Tansmana w Łodzi mają obowiązek noszenia maseczek/przyłbic zakrywających usta
i nos oraz dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych.
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego
rodzica/opiekuna, u którego nie ma objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
5. Rodzice/opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci do/z szkoły mogą wchodzić
do wyznaczonej przestrzeni szkolnej zachowując następujące zasady:
a) jeden rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi;
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi - min. 1,5 metra;
c) dystans od pracownika szkoły - min 1,5 metra.
6. W wyznaczonej przestrzeni szkolnej może znajdować się jednocześnie
trzech (3) rodziców/opiekunów wraz z dzieckiem/dziećmi.
7. Rodzice (1osoba) ucznia rozpoczynającego naukę w klasach pierwszych Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. A. Tansmana w Łodzi w okresie adaptacji, nie później jednak niż
do dnia 15 października 2020 r., mogą wprowadzać swoje dziecko/dzieci do szatni szkolnej
w celu zmiany odzieży i odprowadzenia go/ich na zajęcia kształcenia słuchu, rytmiki. Po
odprowadzeniu dziecka na ww. zajęcia rodzic opuszcza szkołę.
Rodzice (1osoba) tych dzieci mogą uczestniczyć jeden raz (1) w tygodniu w zajęciach
instrumentu w terminie wskazanym przez nauczyciela tego przedmiotu.
8. Rodzic bezwzględnie zgłasza fakt kwarantanny: swój, swojego dziecka (ucznia szkoły) lub
innego domownika zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym do dyrektora
szkoły natychmiast po wystąpieniu takiego zdarzenia.
9. Rodzice uczniów klas pierwszych oraz osoby trzecie wchodzące na teren szkoły
zobowiązane są do wpisu swojej obecności w wyłożonej liście.
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V. Zalecenia dla nauczycieli:
1. Nauczyciele nie noszą w salach lekcyjnych maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos.
2. Nauczyciele są zobowiązani do zakrywania ust i nosa – maseczka/przyłbica w częściach
wspólnych budynków szkoły.
3. Nauczyciele kontrolują, czy do zajęć lekcyjnych przystępują uczniowie, którzy nie
wykazują objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.
4. Nauczyciele zajęć grupowych (chór, orkiestra, zespoły) realizują te zajęcia
w pomniejszonych liczebnie grupach.
5. Pomoce dydaktyczne (elementy instrumentów - klawiatura, piłki, koła, inne) należy
dezynfekować po każdorazowym użyciu ich przez ucznia.
6. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co 45 minut, a w przypadku zajęć
nauczycieli instrumentalistów - po każdych zajęciach.
7. Nauczyciele dopilnowują, by uczniowie myli lub dezynfekowali ręce (szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed i po rozpoczęciu zajęć, przed i po posiłku, po skorzystaniu
z toalety).
8. Nauczyciele instrumentaliści po zakończeniu zajęć z instrumentu odprowadzają uczniów
klas pierwszych do klasy zajęć teoretycznych lub do szatni (dotyczy uczniów najmłodszych
w okresie adaptacyjnym, któremu nie towarzyszy rodzic).
9. Z wzmożoną troską należy dbać o dobry stan psychofizyczny uczniów, zwracać uwagę na
stany smutku, obniżonego nastroju, widoczny stan zniechęcenia i obniżenie wyników nauki.
O swoich spostrzeżeniach informować niezwłocznie rodziców ucznia oraz kadrę kierowniczą
szkoły.
10. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami
ucznia (rekomendowany sposób kontaktu: telefon).
11. W przypadku, kiedy uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy go odizolować
w odrębnym pomieszczeniu (izolatka) oraz postępować zgodnie z Procedurą w przypadku
podejrzenia zakażenia u ucznia (zał. nr 1).
VI. Nauczyciele:
1. Do pracy mogą przystąpić tylko nauczyciele, którzy nie wykazują objawów chorobowych
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy pracownika nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub innych.
2. W przypadku wystąpienia u nauczyciela będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych należy postępować zgodnie z Procedurą postepowania
w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły (zał. nr 2).
VII. Zalecenia dla pracowników administracji i obsługi szkoły:
1. Pracownicy administracji i obsługi szkoły nie noszą maseczek/przyłbica
w pomieszczeniach szkolnych przeznaczonych dla tej grupy pracowników.
2. Pracownicy administracji i obsługi szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa
– maseczka/przyłbica w częściach wspólnych budynków szkoły.
3. Pracownicy obsługi wykonują swoją pracę zgodnie z zaleceniami kierownictwa szkoły oraz
harmonogramem pracy, przykładają szczególną dbałość o realizację wymagań wzmożonego
reżimu sanitarnego.
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VIII. Pracownicy administracyjni i gospodarczy szkoły:
1. Do pracy mogą przystąpić tylko pracownicy, którzy nie wykazują objawów chorobowych
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy pracownika nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub innych.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych należy postępować zgodnie z Procedurą postepowania
w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły (zał. nr 2).
IX. Biblioteka szkolna:
1. Biblioteka szkolna funkcjonuje w oparciu o:
a) regulamin korzystania z biblioteki;
b) procedurę funkcjonowania biblioteki w okresie pandemii (zał.nr 3).
2. W okresie pandemii w bibliotece obowiązują zasady wzmożonego reżimu sanitarnego.
X. Magazyn instrumentów muzycznych:
1. W magazynie instrumentów może przebywać jedynie magazynier oraz jeden nauczyciel
dokonujący wyboru instrumentów dla uczniów swojej klasy.
2. Nauczyciel ustala z magazynierem termin, w którym będzie wybierał lub zdawał
instrumenty dla ucznia/uczniów swojej klasy.
3. Każdorazowo rodzic uzgadnia z nauczycielem instrumentalistą potrzebę wypożyczenia,
oddania lub naprawy instrumentu użytkowanego przez ucznia.
4. Po dokonaniu wyboru instrumentu, nauczyciel przekazuje rodzicowi w formie ustnej,
telefonicznej lub drogą mailową informację o możliwości odbioru instrumentu ze szkolnego
magazynu instrumentów. Rodzic po uzyskaniu ww. informacji telefonicznie ustala termin
odbioru instrumentu z magazynu.
5. Oddawane instrumenty muzyczne podlegają dwudniowej kwarantannie.
6. W magazynie instrumentów obowiązują zasady wzmożonego reżimu sanitarnego.
XI. Szatnia szkolna:
1. Uczniowie korzystają z szatni szkolnej z zachowaniem właściwej odległości podczas
oddawania lub pobierania powierzonej odzieży, min. 1,5 metra/zakrywają usta i nos maseczką
lub przyłbicą.
2. Pracownik szatni dezynfekuje wieszaki, numerki, blaty oraz inne konieczne elementy
wyposażenia tego pomieszczenia po każdorazowym ich użyciu.
3. W szatni szkolnej obowiązują zasady wzmożonego reżimu sanitarnego.
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