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• Zdrowie i bezpieczeństwo to jest priorytet na pierwszym miejscu, edukacja jest priorytetem
drugorzędnym.

• Ocena ryzyka dla PSSM będzie oparta na przykładzie Loreto.

• PSSM zastosuje procedury / protokoły Loreto wszędzie tam, gdzie to możliwe.

• Nikt nie będzie wpuszczany do szkoły, jeśli ma objawy COVID-19.

• Musimy mieć świadomość programu ‘Test & Trace’ oraz musimy przechowywać dane
wszystkich uczestników w szkole przez co najmniej 21 dni.

• Wszyscy goście będą wpuszczani do szkoły tylko po wcześniejszym umówieniu.

• Zminimalizujemy liczbę wolontariuszy w szkole.

• Zminimalizujemy liczbę osób z którymi uczniowie mają kontakt w każdą sobotę.

• Staramy się, aby program nauczania był zrealizowany w pełni pomimo krótszych zajęć.

• Zajęcia dla dorosłych nie będą odbywać się przez cały rok szkolny 2020/21 i zostaną
wznowione dopiero po poprawie ogólnej sytuacji.

• Biblioteka nieczynna do odwołania.
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• Dostęp do klas będzie możliwy przez szereg wejść, w tym przez wyjścia pożarowe ze strefy znajdującej się przy wejściu
głównym.

• Lekcje zostaną skrócone (45 minut z przerwą 20 minut) między 9:00 a 12:00, aby zapewnić czas na sprzątanie i odkażanie
obszarów używanych przez PSSM do 13:30.

• Zastosujemy zróżnicowane godziny wejść i wyjść.

• Utworzone zostaną trzy główne strefy ‘bubbles’ (górna, środkowa i parterowa) i każde piętro/strefa będzie miało wyznaczonego
opiekuna.

• Dodatkowe, oddzielne obszary na zewnątrz szkoły zostaną utworzone dla każdej z powyższych stref. Będą one używane podczas
przerwy i każda będzie miała swojego opiekuna. Loreto doradzi nam jak postępować w przypadku złej pogody.

• Uczniowie z różnych stref nie powinni się spotykać i będą nadzorowani.

• Najprawdopodobniej uczniowie w klasach od 1 Gim. do II Lic. i wszyscy pracownicy będą musieli nosić ochrony twarzy (maski,
przyłbice etc.) poza salą lekcyjną, czyli wszędzie tam gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego.

• Lekcje religii, historii, geografii zostaną ograniczone (przejście z cyklu 2 tygodniowego na 3 lub 4 tygodniowy).

• W klasach nie będzie pracy grupowej - wszyscy uczniowie będą siedzieć zwróceni przodem do tablicy.

• Z przodu klasy zostanie wyznaczona bezpieczna strefa dla nauczyciela.

• Nauczyciele powinni czyścić monitor, klawiaturę lub mysz po użyciu za pomocą chusteczek dezynfekujących.

• Będziemy starać się o pozwolenie od Loreto na użycie środka do dezynfekcji rąk w każdej klasie (za dodatkową opłatą lub
zapewniamy uzupełnienie zapasów w przypadku ich braku).

• Apteka pierwszej pomocy musi również obejmować środki ochrony indywidualnej, w tym wizjery, maski i rękawiczki. 3
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• Żaden pracownik lub uczeń z podstawowymi schorzeniami nie powinien przychodzić do szkoły.

• Zminimalizujemy ruch mebli Loreto - wszelkie zapasowe meble zostały umieszczone w magazynie.

• Kaplica nie będzie dostępna dla apelów lub zgromadzeń (chyba że będzie to absolutnie wymagane do zajęć
jednoklasowych z zachowaniem dystansu społecznego).

• Korzystanie ze stołówki/jadalni będzie ograniczone - w kuchni dostępne będą tylko gorące napoje dla personelu
szkoły.

• Pokój nauczycielski będzie nieczynny. Personel powinien zadbaċ o własne jedzenie i/lub napoje.

• Procedury kopiowania - na każdym piętrze będzie jedna kserokopiarka.

• Procedura/izolacja/użycie ŚOI (środki ochrony osobistej) w przypadku podejrzenia ucznia lub pracownika o
COVID-19 podczas zajęć sobotnich. Pomieszczenie izolacyjne to mała sala konferencyjna w pobliżu recepcji.

• PSSM zapewnia ŚOI na wypadek, gdyby członek personelu chciał ich używać (wizjery lub maski).

• Wszyscy pracownicy powinni będą rejestrować swój pobyt w pomieszczeniach szkolnych, aby umożliwić
wyczyszczenie i odkażenie wszystkich tych miejsc, zanim PSSM opuści teren Loreto.

• Wszelkie zwracane podręczniki będą izolowane przez minimum 72 godziny.

• Każdy z uczniów powinien posiadać osobne przybory szkolne tak, aby uniknąć dzielenia się nimi. W przedszkolu
zredukujemy lub całkowicie wyeliminujemy pluszowe zabawki. 4
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• Do połowa października: Spotkanie z Loreto w celu omówienia ocen ryzyka PSSM i procedur
(w tym reżimu czyszczenia i odkażania).

• Do końca października: Władze Loreto zgadzają się na plan PSSM.

• 12 września: Propozycja rozpoczęcia zajęć online wyłącznie dla klas egzaminacyjnych.

• 24 października: (do potwierdzenia z Loreto) Dzień szkolenia nauczycieli (podzielony na 2
sesje, aby uniknąć dużej pojedynczej grupy).

• 7 listopada: Klasy (I i II Lic., I, II, III, IV Gim) - strefa 2go piętra.

• 14 listopada: Klasy (4, 5 i 6) - strefa 1go piętra.

• 21 listopada: Klasy (1, 2 i 3) - strefa parteru.

• 5 grudnia: Przedszkole (3 i 4 latki) (z uwzględnieniem odpowiednich postanowień i
uzgodnień z Loreto w sprawie przenoszenia mebli oraz uzgodnionego protokołu czyszczenia).

• 9 stycznia: pełny powrót wszystkich klas.

• Wszystkie dodatkowe uroczystości lub spotkania zostaną przeanalizowane i dostosowane do
aktualnych warunków lub anulowane.

• Rok szkolny 2021/22: Spodziewamy się, że od września zaczniemy normalnie zajęcia szkolne.5
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