Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 28/2020
Dyrektora ZSO nr 7 w Gdańsku

Procedura obowiązki i informacje dla dyrektora, pracownika administracji, pracownika
obsługi, intendenta, personelu pomocniczego oraz kuchennego, podczas Covid-19
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
1. Respektuj zakaz nieuzasadnionego kontaktowania się z dziećmi oraz personelem
opiekującym się dziećmi.
2. W sytuacjach nagłych, wyjątkowych zachowaj dystans społeczny min. 1,5 m.
3. Wietrz pomieszczenie, w którym przebywasz, co najmniej raz na godzinę.
4. Unikaj przynoszenia z domu wszelkich niepotrzebnych rzeczy/przedmiotów/ubrań.
5. Zadbaj o swoje miejsce pracy, myj i dezynfekuj stanowisko pracy w tym:
Kancelaria: klawiaturę, myszkę, blat biurka, telefon.
Kuchnia: szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie szczególnej higieny, mycia
i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych
i sztućców. Zachować szczególną ostrożność podczas przygotowania posiłków, zawsze
założyć rękawiczki, a po wykonaniu czynności dokładnie umyć ręce wodą z mydłem
i dezynfekować.
Sprzątnie: porządkowanie pomieszczeń szkoły rekomendowane jest po opuszczeniu budynku
przez dzieci, jeżeli wydarzy się sytuacja rozpoczęcia prac przy dzieciach w budynku, ale
w innych pomieszczeniach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności wraz
ze stosowaniem odpowiednich środków ochrony osobistej.
Podczas epidemii będzie następował codzienny monitoring prac porządkowych poprzez
wpisanie w odpowiednie tabele.
Największą uwagę proszę zwrócić na:
Ciągi komunikacyjne dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury,
włączników oraz toalet.
6. Zwracaj uwagę, aby często i regularnie myć ręce, szczególnie przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety.
7. Unikaj organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu.
8. Zachowaj dystans min. 1,5 m od współpracowników
9. Stosuj środki ochrony osobistej (w określonych sytuacjach) otrzymanych od pracodawcy:
maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy, płyny dezynfekcyjne
11. Ogranicz do minimum przebywanie w pomieszczeniach wspólnych i ciągach
komunikacyjnych.
12. Powiadom natychmiast dyrektora szkoły o zaobserwowaniu podejrzenia choroby u siebie.
13. W ciągu dnia w razie potrzeby mierz sobie temperaturę ciała, o temperaturze powyżej
38 st. C powiadom dyrektora szkoły.
Procedura obowiązki i informacje dla dyrektora, pracownika administracji, pracownika
obsługi, intendenta, personelu pomocniczego oraz kuchennego, podczas Covid-19 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku obowiązuje w szkole od dnia 01.09.2020 r.
do czasu ich odwołania.
Do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy
pracownicy szkoły.

