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Szanowni Państwo, 

     W czasie kryzysu związanego z panującą epidemią COVID-19 szczególna
rola przypada organizacjom pozarządowym. Niezmiernie ważne jest nasze
zaangażowanie i empatia wobec osób, które nie potrafią same poradzić
sobie z zaistniałą sytuacją. W tym szczególnym czasie chcemy ułatwić dostęp
do pomocy prawnej i obywatelskiej, albowiem zmian jest dużo i dotyczą
wielu sfer życia, m.in. zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, podatków, pracy,
szkół i urzędów. 
     Wiele osób poszukuje informacji dotyczących funkcjonowania m.in.:
restauracji i barów, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, siłowni i klubów
fitness, hoteli, szkół i przedszkoli oraz innych miejsc i instytucji, a także
załatwiania różnych spraw urzędowych i  sądowych,  uzyskiwania  świadczeń
i zasiłków opiekuńczych oraz składania wniosków do ZUS, umawiania e-wizyt
lekarskich i uzyskiwania e-recept, możliwości zawieszania spłaty kredytu,
zagrożeń związanych z wyłudzaniem pieniędzy i danych "na koronawirusa",
przestojów w pracy oraz sytuacji związanych ze zmniejszeniem, a nawet
utratą dochodów.
     Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom uruchomiliśmy w ramach
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej internetową kampanię informacyjną
#dogmapomoc. Codziennie na naszym profilu na Facebooku mogą
Państwo uzyskać wiele istotnych informacji pomocnych  w odnalezieniu  się
w tej trudnej sytuacji. 
     Nasz zespół to grupa profesjonalistów - radców prawnych, adwokatów,
prawników, doradców obywatelskich, mediatorów, ekonomistów a zarazem
ludzi aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych i empatycznych,
otwartych oraz kreatywnych, którzy dostrzegają w tym trudnym okresie
potrzebę niesienia pomocy.
     W przypadku pytań oraz potrzeby uzyskania porady prawnej zachęcamy
do korzystania z usług Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego prowadzonych przez nasze
Stowarzyszenie, których wykaz znajduje się na stronie internetowej:
www.dogma.org.pl 
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https://www.facebook.com/stowarzyszeniedogma/
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Funkcjonowanie szkoły w warunkach pandemii

         Zminimalizowanie  ryzyka  wystąpienia  zakażenia  koronawirusem
w szkole stanowi ogromne wyzwanie jakim zostali obarczeni dyrektorzy,
nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz uczniowie w bieżącym roku
szkolnym.  Szkoła  jest  dużym   skupiskiem   ludzkim,   gromadzi   osoby
z różnych miast. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 6 Karty Nauczyciela - dyrektor
szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpie-
czeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do  uwzględnienia w funkcjono-
waniu  jednostki  przepisów  odrębnych dotyczących ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz
wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
      Dyrektorzy szkół są zobligowani do opracowania kompleksowych
regulacji dotyczących zasad bezpieczeństwa w szkole oraz wprowadzenia
reżimu sanitarnego. W szkole bezwzględnie powinno się przestrzegać
podstawowych zasad higieny: częstego mycia rąk, stosowania ochrony
twarzy podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust,
regularnego czyszczenia i wietrzenia pomieszczeń, osoby trzecie
przychodzące  do  szkoły  obowiązkowo  powinny  zakrywać  usta i nos.
Na wejściu do szkoły musi zostać umieszczony numer telefonu do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego
szpitala oraz służb medycznych. 
        Dzieci poniżej 18 roku życia stanowią niewielki odsetek (mniej niż
5%) potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w krajach Unii
Europejskiej.    Ministerstwo    Edukacji    Narodowej     we     współpracy
z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych
przeciwepidemicznych,  które  mają   zapewnić   uczniom,   nauczycielom
i pracownikom bezpieczne warunki podczas pobytu w szkole, a organom
prowadzącym i dyrektorom pomóc w zorganizowaniu pracy w czasie
epidemii związanej z COVID-19. 
        Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole w znacznym stopniu
zależy od odpowiedzialnego zachowania uczniów, rodziców,
nauczycieli, pracowników obsługi oraz ich wzajemnej współpracy!
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Podstawy prawne regulujące bezpieczeństwo
sanitarne w szkole

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i pla-
cówek od 1 września 2020r.
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Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie
pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym
terenie

 Wariant A  –  zakłada  prowadzenie  tradycyjnej  formy  kształcenia
w szkole.
 Wariant B – zakłada mieszaną formę kształcenia w szkole.
 Wariant C – zakłada wyłącznie kształcenie zdalne uczniów.

       Od 1 września 2020 roku w większości szkół na terenie kraju zostało
przywrócone tradycyjne nauczanie. Obecnie istnieją trzy warianty
określające funkcjonowanie szkoły w okresie pandemii w sytuacji
wystąpienia zakażenia na danym terenie:

1.

2.
3.

Wprowadzenie reżimu sanitarnego w szkole

    Dyrektorzy szkół na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS muszą
przygotować wewnętrzne regulaminy lub procedury dostosowujące
szkoły do funkcjonowania w czasie epidemii.



poprzez umieszczenie procedury lub regulaminu na stronie
internetowej szkoły;
poprzez umieszczenie procedury lub regulaminu w Biuletynie
Informacji Publicznej szkoły;
poprzez umieszczenie procedury lub regulaminu na portalu
społecznościowym szkoły;
poprzez wysłanie wiadomości mailowej;
poprzez umieszczenie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

     Dyrektorzy zobligowani są do poinformowania rodziców, uczniów,
pracowników o obowiązujących procedurach lub regulaminach
dotyczących zasad bezpieczeństwa w szkole.
      Poinformowanie rodziców, uczniów, pracowników może nastąpić w
różnych formach:
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Dodatkowe obostrzenia dla szkół znajdujących się   
 w strefie żółtej lub czerwonej

ustaleniu godzin przychodzenia poszczególnych klas do szkoły;
ograniczeniu do minimum przychodzenia i przebywania osób
trzecich na terenie szkoły;
wprowadzeniu obowiązku zachowania dystansu społecznego między
uczniami, pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub
wprowadzeniu nakazu stosowania przez nich osłony ust i nosa;
wprowadzeniu obowiązku osłony ust i nosa w przypadku zajęć
praktycznych; 
wyznaczeniu stałej sali lekcyjnych dla każdej klasy;
ograniczenie ilości dzieci przebywających na świetlicy;
mierzeniu termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracowni-
ków przy wejściu do szkoły, a w przypadku, gdy jest ona równa albo
przekracza 38°C pracownik nie może podjąć pracy i powinien
skorzystać z teleporady medycznej;

      Dyrektorzy szkół znajdujących się na obszarze objętym strefą żółtą
lub czerwoną mogą wprowadzić dodatkowy reżim sanitarny polegający
na:



w  przypadku  wystąpienia  niepokojących   objawów   chorobowych
u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru
temperatury ciała;
wprowadzeniu zakazu organizowania wyjść grupowych i wycieczek
szkolnych;
zorganizowaniu zajęć wychowania fizycznego na powietrzu.
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Procedura przybycia i odbierania uczniów ze szkoły

    Szczególny sposób postępowania oraz obowiązki rodziców i nauczy-
cieli podczas przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły powinny
zostać określone w wewnętrznej procedurze. 
1. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą być
zdrowe oraz powinny zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej i sto-
sować je na terenie szkoły. 
2. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane
są przed wejściem do budynku szkoły zdezynfekować ręce płynem do
dezynfekcji umieszczonym przy wejściu.
3. Pracownik obsługi szkoły powinien monitorować przestrzeganie
obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły i wskazywać
osobom z zewnątrz obszar, na którym mogą przebywać.
4. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do szkoły powinni
zachowywać pomiędzy sobą społeczny dystans.
5. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem
szkoły.
6. Po rozpoczęciu zajęć szatnia powinna zostać zamknięta i zdezy-
nfekowana.
7. W celu  zapewnienia  bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
w szkole wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki
nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji.
8. Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek
mierzenia dzieciom temperatury. 
9. W szkole powinny zostać wyznaczone strefy przebywania.



Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki
szkolnej

    Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego
żywienia na terenie szkoły, w tym celu powinien wprowadzić procedurę
określającą zasady korzystania ze stołówki.
1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce
odpowiedzialni są wyznaczeni nauczyciele.
2. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się zgodnie z ustalonym
harmonogramem.
3. Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach.
4. Posiłki uczniowie mają rozłożone na stolikach.  
5. Uczeń ma wyznaczone stałe miejsce do spożywania posiłków.
6. Posiłki  uczniom  rozkłada  na  stolikach   jedna   osoba   zaopatrzona
w jednorazowe rękawiczki i maseczkę.
7. Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze
min. 60°C z dodatkiem detergentu lub poddawane są procedurze
wyparzania.
8. W przypadku braku możliwości organizacyjnych dopuszcza się
spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem
zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
9. Zaleca się usunięcie dodatków takich jak cukier, jednorazowe sztućce,
wazoniki, serwetki z obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio
przez obsługę. 
10. Na kuchni powinny zostać ustalone wymagania higieniczno-sanitarne
i zasady szczególnej ostrożności podczas przygotowywania posiłków dla
uczniów.
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Postępowanie w przypadku wystąpienia symptomów
choroby u ucznia

      W przypadku wystąpienia u ucznia objawów mogących wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel
należy:



odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu na terenie szkoły;
niezwłocznie skontaktować się z rodzicami/opiekunami prawnymi
dziecka;
zarekomendować rodzicom/opiekunom prawnym dziecka skorzy-
stanie z prywatnego środka transportu;
zarekomendować rodzicom/opiekunom prawnym, aby dziecko
pozostawało w domu do czasu ustąpienia choroby;
zarekomendować rodzicom/opiekunom prawnym, aby dziecko
zostało skonsultowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
a w razie pogarszania się jego stanu zdrowia, aby rodzice/
opiekunowie prawni zadzwonili na nr 999 lub 112 i poinformowali, że
dziecko może być zakażone koronawirusem;
poinformować rodziców, że zobowiązani są do udzielenia informacji
szkole w przypadku, gdy u ucznia wykryto wirus SARS-CoV-2.

     Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg
oddechowych, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z fun-
kcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe taki jak klamki, poręcze, uchwyty.
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Postępowanie w przypadku wystąpienia symptomów
choroby u pracownika szkoły

odizolować pracownika w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczo-
nym miejscu na terenie szkoły lub zwolnić go ze świadczenia pracy do
domu;
zarekomendować pracownikowi niekorzystanie ze środków publi-
cznego transportu;
poinformować pracownika o konieczności skontaktowania się
telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby
uzyskać teleporadę medyczną;

     W przypadku wystąpienia u pracownika objawów mogących wskazy-
wać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub
kaszel, należy:



zarekomendować pracownikowi przebywanie w domu do czasu
ustąpienia objawów choroby, a w przypadku pogorszenia się jego
stanu zdrowia, aby zadzwonił na nr 999 lub 112 i poinformował, że
może być zakażony koronawirusem;
w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie
szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, w tym ustalić listę osób z przebywających w
tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg
oddechowych, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z fun-
kcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe taki jak klamki, poręcze, uchwyty.
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Procedura zawieszenia zajęć w szkole

      Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej
opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
może zawiesić zajęcia w szkole na czas oznaczony, jeżeli ze względu na
aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie
uczniów.
       Zgoda organu prowadzącego i opinia mogą być wydane w różnych
formach: ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim
przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie
protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w
szkole.
    Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy wycho-
wawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub
placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. O zawieszeniu
zajęć organ prowadzący szkołę lub dyrektor zawiadamia kuratorium
oświaty oraz organ rejestrujący.



Obowiązki dyrektora wobec pracowników szkoły     
 w zakresie ryzyka zawodowego

  Pracodawca powinien poinformować pracowników o ryzyku
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach
ochrony przed zagrożeniami. Artykuł 226 kodeksu pracy wskazuje, że
pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykony-
waną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające
takie ryzyko. Kwestie  te  zostały  także  uregulowane  w  rozporządzeniu
z  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa
i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późń. zm.).  
    Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożą-
danych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty,
w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków
zdrowotnych (w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środo-
wisku pracy lub ze względu na sposób wykonywania obowiązków).
     Państwowy Inspektorat Pracy wskazuje, że pracodawca, który chce
zaktualizować ocenę pod kątem zagrożeń związanych z COVID-19,
powinien porozumieć się ze służbą BHP lub ze specjalistą z zewnątrz,
któremu powierzył taką funkcję.
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Współdziałanie szkoły z rodzicami

nie posyłaj do szkoły dziecka chorego;
przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii;
poinformuj szkołę, jeżeli domownicy, z którymi przebywa uczeń
pozostają na kwarantannie lub izolacji;

    Współpraca szkoły z rodzicami powinna być nakierunkowana na
prawidłowe wychowanie dzieci i młodzieży.  Obecnie wspólnym celem
rodziców/opiekunów prawnych i szkoły jest troska o bezpieczeństwo
oraz zdrowie uczniów.
       Wskazówki dla rodziców/opiekunów prawnych, mające na celu
zminimalizowanie ryzyka zakażenia w szkole i powstania ogniska
zakażenia:



sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły, nauczycieli;
przeglądaj na bieżąco stronę internetową szkoły;
zawsze odbieraj telefon ze szkoły, jeśli nie możesz chwilowo odebrać
to oddzwoń jak najszybciej;
sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku szkolnym;
zapoznaj dziecko z zasadami bezpieczeństwa;
w miarę możliwości unikaj transportu ze szkoły/w drodze do szkoły;
organizuj dziecku jak najwięcej czasu na wolnym powietrzu.
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Zasady bezpieczeństwa dla ucznia

      Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń nie posiadający objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Jeżeli członkowie
rodziny ucznia, z którymi wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe
przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej to nie może on
uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych organizowanych w szkole.
       Zalecenia dla uczniów minimalizujące ryzyko zakażenia:
1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
2. Często myj ręce.
3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe,
natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.



Zasady dotyczące odbywania kwarantanny

przekroczyła granicę zewnętrzną UE;
miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie;
ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem;
mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną lub izolacją domową.

       Kwarantannie podlega osoba, która:

    Od 2 września 2020 roku okres odbywania kwarantanny wynosi
10 dni. Kwarantannę odbywa się w miejscu swojego zamieszkania.
Osoba przebywająca na kwarantannie domowej ma obowiązek pobrać i
zainsta-lować aplikację „Kwarantanna domowa” oraz współpracować z
Policją. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie i pracownicy,
których domownicy nie przebywają na kwarantannie domowej lub
izolacji.
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Notka o autorze:

Paula Majcher-Guzik – prawnik, stały mediator przy Sądzie Okręgowym
w Katowicach, doradca obywatelski, nauczyciel akademicki. Absolwentka
Cologne Academies of Arbitration and Mediation w Niemczech. Autorka
publikacji naukowych o tematyce związanej z alternatywnymi metodami
rozwiązywania sporów. Prowadzi obsługę prawną jednostek oświa-
towych na terenie województwa śląskiego.



    Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
jest jedną  z wiodących  organizacji pozarządowych, która od 16 lat
realizuje szereg inicjatyw obywatelskich nakierowanych na poszerzenie
świadomości prawnej społeczeństwa oraz dostępu do bezpłatnych
porad prawnych i obywatelskich.  
    Od 2016 roku Stowarzyszenie realizuje zadania wynikające z  ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  W  ciągu 4 lat
udzielono ponad 30 tys. porad osobom znajdującym się  w kryzysowych
sytuacjach  życiowych,  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
niejednokrotnie  pozbawionym  środków  finansowych  na skorzystanie
z profesjonalnej pomocy prawnej na rynku usług prawniczych. Obecnie
w ramach statutowej działalności Stowarzyszenie współpracuje z ponad
60 prawnikami, radcami prawnimi, adwokatami, doradcami
obywatelskimi oraz mediatorami, specjalizującymi się w różnych
dziedzinach prawa.  
    W roku 2020 pełnimy dyżury w 46 Punktach Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej i Obywatelskiej na terenie województwa śląskiego i mało-
polskiego. 
    Wykaz punktów znajduje się na: www.dogma.org.pl 

Masz pytania, wątpliwości?
Obawiasz się o swoje prawa?
Skontaktuj się z nami!
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PUBLIKACJA WYDANA
PRZEZ:

Stowarzyszenie Na Rzecz
Poradnictwa Obywatelskiego
"DOGMA"

40-074 Katowice, ul. Raciborska 48 lok. 2
tel.  32 557 51 83 
tel. 514 797 671

e-mail: stowarzyszeniedogma@gmail.com
www.dogma.org.pl

NIP: 634-25-05-321     REGON: 278130684      KRS: 0000175368

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu
Miasta Żory ze środków przeznaczonych na ten cel

z budżetu państwa

http://dogma.org.pl/

