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Wstęp:
Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą możliwością realizowania zajęć
dydaktycznych
w szkołach oraz obecnym zagrożeniu zarażenia się
koronawirusem COVID-19, Dyrekcja Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy dla zapewnienia właściwego poziomu
bezpieczeństwa informuje jakie nadzwyczajne środki ostrożności wprowadzono
na terenie placówki, a także oczekuje przestrzegania przyjętych zaleceń dla
pracowników oraz dzieci uczęszczających do szkoły. Podane niżej informacje
nie mają na celu rozsiewania paniki wśród rodziców czy uczniów, a jedynie
uspokojenie ich, że nasza placówka jest gotowa fizycznie i proceduralnie na
podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym zapobieżenia
rozprzestrzenianiu się zagrożenia epidemiologicznego.

I.

Wytyczne dla uczniów PZSM Bydgoszcz.

1. Rodzice lub prawni opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły nie
wchodzą na teren placówki – tylko w sytuacjach awaryjnych uprzednio
zgłoszonych obsłudze szkoły.
2. Kontakt rodziców lub prawnych opiekunów z PZSM w Bydgoszczy ma
odbywać się telefonicznie lub mailowo. W sytuacjach tylko awaryjnych
osobiście.
3. Uczeń przed wejściem do szkoły obowiązkowo zakrywa usta i nos maseczką
lub przyłbicą zapewnioną wcześniej przez rodziców.
4. W przypadku braku maseczki zostanie uczniowi wydana maseczka rezerwowa
za którą rodzic zostanie obciążony finansowo przez PZSM.
5. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce środkiem dezynfekcyjnym
zapewnianym przez szkołę w wytyczonym miejscu oraz poddaje się wszystkim
poleceniom obsługi szkoły.
6. W przypadku podejrzenia stanu chorobotwórczego u ucznia lub rodzica
zostaną poddani pomiarowi temperatury ciała.
7. Temperatura ciała wg. wskazań termometru powyżej 380C upoważnia obsługę
do nie wpuszczenia na teren szkoły. W tym przypadku pomiar należy
powtórzyć trzykrotnie.
8. Uczeń po każdorazowym wejściu do sali lekcyjnej ma obowiązek ponownej
dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym zapewnianym przez szkołę w
wytyczonym miejscu klasy.
9. Uczeń nie wnosi do szkoły jakichkolwiek przedmiotów nie związanych z
zajęciami lekcyjnymi.
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10. Maseczkę lub przyłbicę uczniowi wolno zdjęć tylko podczas przebywania w
trakcie zajęć lekcyjnych w sali.
11. Podczas przerw lekcyjnych uczniowie przebywają w założonych maseczkach
lub przyłbicach. Brak ochron twarzy będzie skutkował upomnieniem w
przypadku celowego działania zakończeniem zajęć w tym dnia dla ucznia.
12. Przerwy lekcyjne dla klas od 1 do 3 będą odbywały się o różnych godzinach.
(Czas ruchomy).
13. Uczeń przestrzega higieny kontaktu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę
do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować
je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
14. Uczeń przestrzega zasady mycia i dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcjami
rozmieszczonymi na terenie szkoły.
15. Nie dotyka dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
16. Nie używa telefonów komórkowych – zakaz przekazywania ich innym osobom.
17. Stosuje się do wszelkich poleceń nauczycieli i pracowników PZSM.
18. Zajęcia lekcyjne będą odbywać się z uwzględnieniem zachowania odległości
pomiędzy uczniami a nauczycielami min. 1,5 m.
19. Nauczyciel po zakończeniu 45minut zajęć lekcyjnych ma obowiązek
wietrzenia sali. Uczniowie w tym czasie mają obowiązek przebywania na
przerwie poza salą.
20. Uczeń nie pożycza przyborów i podręczników innym uczniom.
21. Nauczyciele podczas przerw zobowiązani są do pilnowania zachowania 1,5
metra miedzy uczniami oraz wymogu stosowania maseczek lub przyłbic.
22. Po każdej zakończonej przerwie lekcyjnej w trakcie trwania zajęć obsługa
szkoły będzie przeprowadzała dezynfekcję wyznaczonych obszarów i
wspólnych elementów szkoły.
23. Kontakt nauczyciela z zeszytem ucznia, dziennikiem lekcyjnym powinien
odbywać się w założonych rękawiczkach nitrylowych lub lateksowych
zapewnionych przez PZSM w Bydgoszczy.
24. PZSM w Bydgoszczy wszystkie kwestie związane z prowadzeniem zajęć
dydaktycznych będzie realizował tylko poprzez e –dziennik.
25. Świetlica szkolna dla klas od 1 do 6 będzie prowadzona tylko do godziny
16:00. Dyrekcja PZSM uprasza rodziców i prawnych opiekunów i
przestrzeganie reżimu czasowego.
26. Korzystanie przez uczniów z biblioteki szkolnej odbywać się będzie zgodnie z
zasadami sanitarnymi przyjętymi dla PZSM w Bydgoszczy.
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27. Korzystanie z szatni szkolnej: klasy od 1 do 4 OSM I st. okrycia wierzchnie
pozostawiają w salach lekcyjnych, klasy od 5 do 8 OSM I st. oraz klasy 1-6
OSM II st. okrycia wierzchnie pozostawiają w szatni ogólnej.
28. W przypadku zgłoszenia rodzicowi lub prawnemu opiekunowi przez
pracowników PZSM w Bydgoszczy złego samopoczucia dziecka (np.:
temperatura ciała powyżej 380C) ma obowiązek odebrać w ciągu 1 godziny.
W przypadku nie odebrania informacja zostanie automatycznie przekazana do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
29. Rodzic przybywający do szkoły w sytuacji awaryjnej musi wpisać się na liście
osób wchodzących z imienia i nazwiska oraz podać cel swojego przyjścia.
30. Nie przyprowadzać dzieci do szkoły z infekcjami lub stanami
chorobotwórczymi podobnymi lub charakterystycznymi do COVID-19.
31. W przypadku objęcia ucznia lub domowników kwarantanną należy
powiadomić niezwłocznie dyrekcję szkoły.
II.

Plan awaryjny na wypadek podejrzenia obecności osoby zakażonej COVID
– 19
1. W sytuacji złego samopoczucia ucznia, zostaje on poddany pomiarowi
temperatury ciała. W sytuacji temperatury powyżej 38st. C, należy pomiar
wykonać trzykrotnie w odstępach 2-minutowych.
2. W przypadku wystąpienia u ucznia jednego z typowych objawów zakażenia
COVID-19•

kaszel,

•

stan podgorączkowy lub temperatura powyżej 38st.C,

•

katar,

•

duszności i kłopoty z oddychaniem,

•

bóle mięśni i ogólne zmęczenie, brak smaku i węchu

zostaje on odprowadzony do izolatki (s.227). Dziecko pozostaje samo w
izolatce a osoba je pilnująca pozostaje poza izolatką przed jej drzwiami (drzwi z
przeszkleniem pozostają zamknięte, aby móc obserwować ucznia). Nauczyciel
informuje o tym rodzica/ prawnego opiekuna, który ma obowiązek odebrać dziecko w
ciągu godziny. W sytuacji zagrożenia życia ucznia, osoba je pilnująca zakłada
kombinezon, rękawice i maseczkę, wchodzi do izolatki oraz udziela dziecku pomocy.

Państwowy Zespół
Szkół Muzycznych
w Bydgoszczy

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA
Nr 5/2020
PROCEDURY DLA PZSM BYDGOSZCZ OBOWIĄZUJĄCE W
ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA EPIDEMII
KORONAWIRUSA COVID-19

Data:
26.08.2020r. z
późniejszymi
zmianami

W sytuacji zagrożenia życia, osoba pilnująca ucznia dzwoni pod numer 112 lub 999,
aby uzyskać pomoc służb medycznych. Osoba pilnująca ucznia oczekuje na ich
przybycie. Nauczyciel powinien opisać powyższą sytuację w dzienniku lekcyjnym,
powiadomić wychowawcę klasy, szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa,
inspektora bhp i dyrektora szkoły.
Pod żadnym pozorem nie wolno wychodzić z izolatki i tam oczekiwać na przybycie
odpowiednich służb.
Dalsze postępowanie:
−
Należy niezwłocznie wstrzymać wpuszczanie kolejnych osób na teren
szkoły oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.
−
Należy jak najszybciej ustalić granice obszaru, w którym poruszał się i
przebywał uczeń, aby następnie przeprowadzić sprzątanie oraz
dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, stoły
itp.).
−
Lista uczniów, którzy mieli kontakt z osobą, u której zachodzi podejrzenie
zachorowania na COVID-19 zostanie przekazana odpowiednim służbom,
a rodzice uczniów powiadomieni zostaną o tym fakcie.
Opracował zespół:

Zatwierdził:
Julitta Szałach- dyrektor szkoły

1.
2.
3.
4.
5.

Marek Kowalski- wicedyrektor
Agnieszka Bieniek- kierownik administracji
Artur Gęsicki- specjalista BHP
Hanna Matusiak- szkolny koordynator ds. bezpieczeństwa
Joanna Dondajewska- lider zespołu profilaktycznowychowawczego
6. Elżbieta Mikicka- lider zespołu wychowawców klas 4-8 SM I st.
7. Elżbieta Wilińska- lider zespołu matematyczno- przyrodniczego
8. Joanna Chmara- lider zespołu edukacji wczesnoszkolnej
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OBOWIĄZUJĄCE ZASADY SANITARNE PRZYJĘTE W PZSM W BYDGOSZCZY
DLA WYBRANYCH OBSZARÓW

I.

Zasady sanitarne obowiązujące w pomieszczeniach bibliotecznych w
PZSM w Bydgoszczy

Chcąc umożliwić wszystkim czytelnikom bezpieczne korzystanie ze zbiorów
biblioteki, wprowadzone zostają nowe zasady, które będą obowiązywać w
najbliższym czasie ( pandemia covid-19).
1. W punkcie zwrotu/wypożyczenia książek będzie mogła przebywać 1 osoba.
Pozostałe osoby proszone będą o pozostanie na zewnątrz z zachowaniem
bezpiecznej odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czytelnicy
zobowiązani są do noszenia maseczek, a także do zdezynfekowania rąk przy
wejściu do pomieszczeń biblioteki.
2. Do biblioteki przychodzą tylko zdrowi czytelnicy.
3. Do czasu zmiany sytuacji epidemicznej Czytelnicy nie będą mogli swobodnie
– tak jak dotychczas – poruszać się między regałami z książkami. Pozycje do
wypożyczenia przyniesie z półki bibliotekarz.
4. Zwracane pozycje podlegać będą kwarantannie. Oddawane przez
Czytelników książki – zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej –
poddane zostaną 7-dniowej kwarantannie w wydzielone i odpowiednio
oznakowane miejsce. Dopiero po tym czasie zostaną one ponownie
udostępnione do wypożyczenia. Prosimy samodzielnie nie dezynfekować
wypożyczonych książek.
5. Korzystanie z czytelni i komputerów: Do odwołania zostaje zawieszona
możliwość korzystania z czytelni oraz komputerów i Internetu dla Czytelników i
Użytkowników.
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Zasady sanitarne obowiązujące w szatni w PZSM w Bydgoszczy

1.
Odzież przyjmowana i wydawana jest w rękawiczkach lateksowych (lub
nitrylowych), maseczkach, przyłbicy.
2.
Odzież wieszana jest na co drugi wieszak.
3.
Klasy 1-4 OSM I st. zostawiają okrycia wierzchnie w salach lekcyjnych.
4.
W trakcie oddawania i wydawania odzieży lub instrumentu uczniowie powinni
zachować odstęp 1,5 metra. Dodatkowo należy zachować dystans wyznaczony linią
od osoby odbierającej odzież lub instrument.

III.

Zasady sanitarne obowiązujące w stołówce szkolnej w PZSM w
Bydgoszczy

1. Uczniowie i nauczyciele siadają przy stolikach tylko na wyznaczonych
miejscach. Miejsca wyłączone z użytku oznakowane są krzyżykami.
2. W trakcie wydawania posiłków uczniowie i pracownicy PZSM powinni
zachować odstęp 1,5 metra. Dodatkowo należy zachować dystans
wyznaczony linią od osoby odbierającej posiłek.
3. Uczniowie i nauczyciele ściągają maseczki dopiero po zajęciu miejsca przy
stoliku.
4. Zakaz wstępu na stołówkę osobom postronnym, spoza szkoły.
5. Pracownicy kuchni mają obowiązek pilnowania i przestrzegania przyjętych
zasad.
6. Stołówka jak i sklepik szkolny wydłuży swoją pracę do godziny 16:00.

IV.

Zasady sanitarne obowiązujące w świetlicy klas 1-3 OSM I st. w
PZSMw Bydgoszczy

1. Uczniowie z klas 1-3 są przyprowadzani i odbierani przez rodziców/prawnych
opiekunów wyznaczonym wejściem
(od ul. Libelta)
2. Uczeń wchodzi wyłącznie w maseczce oraz jest zobligowany do dezynfekcji
rąk na przygotowanym stanowisku.
3. Uczeń w świetlicy ma założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.
4. Okrycie wierzchnie uczeń pozostawia na wieszaku oraz zmienia obuwie.
5. Do świetlicy może uczęszczać jedynie uczeń zdrowy, bez objawów COVID-19.

Państwowy Zespół
Szkół Muzycznych
w Bydgoszczy

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA
Nr 5/2020
PROCEDURY DLA PZSM BYDGOSZCZ OBOWIĄZUJĄCE W
ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA EPIDEMII
KORONAWIRUSA COVID-19

Data:
26.08.2020r. z
późniejszymi
zmianami

6. W świetlicy uczeń korzysta z własnych przyborów i nie udostępnia ich innym
uczniom.
7. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy na parterze oraz
w wyznaczonych salach lekcyjnych.
8. W zajęciach świetlicowych uczestniczą uczniowie rodziców pracujących.
9. Uczniowie w świetlicy mogą spożywać posiłki z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i higieny (uczniowie nie dzielą się jedzeniem)
10. Sale świetlicowe są często wietrzone co minimum 45 minut.
11. Do świetlicy nie wolno przynosić zabawek, gier, sprzętu sportowego, itp…

V.

Zasady sanitarne obowiązujące w świetlicy szkolnej klas 4-8 OSM I st.
w PZSM w Bydgoszczy

1. Uczeń wchodzi wyłącznie w maseczce oraz jest zobligowany do
dezynfekcji rąk na przygotowanym stanowisku lub prywatnym płynem
dezynfekcyjnym.
2. Uczeń w świetlicy ma założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.
3.
Okrycie wierzchnie uczeń kl. 4 pozostawia na oparciu krzesła, uczeń
klas starszych pozostawia nakrycia wierzchnie w szatni..
4.
Do świetlicy może uczęszczać jedynie uczeń zdrowy.
5.
W świetlicy uczeń korzysta z własnych przyborów i nie udostępnia ich
innym uczniom.
6.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w wyznaczonych
salach lekcyjnych.
7.
Sale świetlicowe są często wietrzone co 45 minut podczas przerw.
8.
Do świetlicy nie wolno przynosić zabawek, gier, sprzętu sportowego,
itp…

VI.

Zasady sanitarne obowiązujące podczas lekcji w-f w PZSM w
Bydgoszczy

1. Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego1,5m oraz
obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji.
2. Dzieci korzystają z szatni w hali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa
grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas
przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część
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grupy przebiera się w wyznaczonym przez nauczyciela innym miejscy
wskazanym przez nauczyciela lub oczekuje w bezpiecznych odstępach we
wskazanym miejscu.
3. Uniemożliwiony zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w
okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
4. Lekcje mogą być zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej
wymianie ćwiczących w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji
i wietrzenia szatni.
5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
6. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez
podpisu nie można używać.
7. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają
ćwiczenia i gry kontaktowe (np. koszykówka, piłka ręczna).
8. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka,
lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi
przełajowe).
9. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na
otwartej przestrzeni.
10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub dezynfekować, będzie usunięty lub uniemożliwiony do niego
dostęp.
11. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć
będą czyszczone lub dezynfekowane.
12. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny będą umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć

