Procedura funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
im. R. Bukowskiego we Wrocławiu w czasie epidemii
koronawirusa (SARS-CoV2) od 1 września 2020 r.
Organizacja zajęć w szkole
●

Przy wejściu do budynku szkoły znajdują się środki dezynfekcyjne, informacja o
obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
Każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
Wykonanie tej czynności umożliwia wejście do budynku.

●

Do szkoły może przyjść uczeń/pracownik/rodzic bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.

●

Do szkoły nie może przyjść uczeń/pracownik/rodzic poddany kwarantannie lub
izolacji.

●

Poza salami lekcyjnymi wszyscy uczniowie i pracownicy proszeni są o zakrywanie
ust i nosa.

●

Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.
(Wyjątek stanowią rodzice/opiekunowie uczniów klas I w pierwszym tygodniu nauki).

●

Rodzice/opiekunowie prawni, a także interesanci - proszeni są o kontaktowanie się
ze szkołą telefonicznie lub poprzez e-mail. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest
wejście do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły. Po
wejściu do budynku osoby te powinny zgłosić się na portierni szkoły. Podczas
przemieszczania się są zobowiązane do stosowania środków ochronnych:
dezynfekcja rąk, osłona ust i nosa.

●

W częściach wspólnych szkoły wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu
społecznego min. 1,5 metra.

●

Wszyscy pracownicy szkoły mają dostęp do maseczek ochronnych i rękawiczek.

●

Na wyposażeniu szkoły znajduje się termometr bezdotykowy ogólnodostępny na
portierni.

Na terenie szkoły wprowadza się następujące zasady:
●

Nauczyciele organizują przerwy międzylekcyjne w interwałach adekwatnych do
potrzeb. Konieczne jest systematyczne wietrzenie sal po wyjściu każdego ucznia
(każdej grupy), a jeśli to możliwe również w trakcie zajęć.

●

W każdej sali dostępne są środki dezynfekcyjne. Nauczyciele i uczniowie
zobowiązani są do dezynfekowania rąk przed grą na fortepianie oraz przed
używaniem myszek i klawiatur w salach komputerowych. Zabrania się
samodzielnego dezynfekowania instrumentów i sprzętu elektronicznego.

●

Nauczyciele umożliwiają spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z
zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

●

Uczeń przychodzi na zajęcia tylko z niezbędnymi przyborami i podręcznikami.
Niepotrzebne podczas zajęć przedmioty i instrumenty można zostawiać w schowku,
lub szafkach uczniowskich. Po użyciu klucza do schowka należy zdezynfekować
ręce.

●

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą oraz
zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

●

Podczas realizacji zajęć takich jak chóry, rytmika, orkiestra, zespoły kameralne
należy starać się zachować dystans.

●

Uczniowie klasy perkusji, organów, kontrabasu, klawesynu i harfy ćwiczą w swoich
salach zgodnie z ustalonym harmonogramem. Każdorazowa zmiana w
harmonogramie wymaga pisemnego zgłoszenia na portierni szkoły. Przed
opuszczeniem sali należy ją wywietrzyć.

●

Pozostali uczniowie mogą korzystać z sal do ćwiczeń zgodnie z dotychczasowymi
zasadami - maksymalny czas korzystania z sali do 90 minut! Przypominamy o
konieczności dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem ćwiczenia na instrumencie i
BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE samodzielnego dezynfekowania klawiatur. Przed
opuszczeniem sali należy ją wywietrzyć.

●

Uczniom zabrania się korzystania z wind (wyjątek dla dużych instrumentów)

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
●

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem szczególnie po
przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

●

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.

●

W salach do zajęć zbiorowych nauczyciele są zobowiązani do dezynfekowania
blatów, siedzisk i innych powierzchni dotykowych po każdych zajęciach.

