Procedura organizacji zajęć w Szkole Języków Obcych
Live
Niniejsza procedura została uchwalona w związku z ogłoszeniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązuje ona na terenie budynku Szkoły Języków Obcych Live, tj.
przy ul. Morgowej 4 w Łodzi. Na potrzeby niniejszej procedury deﬁniuje się następujące pojęcia:
a. Organizator: Live.Edu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w
Łodzi, KRS: 0000802184, a także osoby działające w imieniu tej spółki,
b. Dyrektor – Dominik Kacperski, tel. kontaktowy: 530-061-766 , adres e-mail: biuro@live.edu.pl.
Organizator ustala następujące zasady prowadzenia zajęć w Szkole:
1. Zajęcia dla poszczególnych grup rozpoczynają się o różnych godzinach, aby na terenie Szkoły
pozostawało jak najmniej osób, a także by dochodziło do jak najmniejszego kontaktu pomiędzy
uczestnikami różnych grup.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o przejściu Szkoły w tryb zajęć
hybrydowych. Oznacza to, że przez dwa tygodnie zajęcia połowy grup szkoleniowych odbywają się w
trybie stacjonarnym, podczas gdy pozostałe grupy uczą się w trybie zdalnym. Następnie dojdzie do
zamiany, tj. grupy stacjonarne będą uczyły się zdalne, a grupy zdalne wrócą na zajęcia stacjonarne.
3. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie Słuchacze zdrowi i bez żadnych objawów chorobowych. W
przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub wystąpienia objawów zakażenia (duszności,
kaszel, gorączka) Słuchacz nie powinien przebywać na terenie Szkoły. Ponadto na terenie Szkoły nie
powinni przebywać Słuchacze, którzy w okresie ostatnich dwóch tygodni mieli kontakt z osobami
zakażonymi koronawirusem, a także, którzy zamieszkują z osobami przebywającymi na kwarantannie
lub w izolacji domowej. Obowiązki te dotyczą analogicznie także rodziców i opiekunów prawnych, którzy
przyprowadzają niepełnoletnich Słuchaczy.
4. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa Organizator podejmuje środki ochrony
prewencyjnej określone w poniższych punktach:
a. Osoba wyznaczona przez Organizatora może dokonać pomiaru temperatury każdej osobie,
która wykazuje objawy chorobowe (duszności, kaszel, złe samopoczucie). Do pomiarów
temperatury stosuje się bezpieczny bezdotykowy termometr, dezynfekowany po każdej grupie
szkoleniowej. Jeżeli temperatura ciała Kursanta przekracza 37,5oC, lub jeżeli ma ona
widoczne objawy uzasadniające podejrzenie zakażenia koronawirusem, bezwzględnie nie
może ona wejść na teren Szkoły. W przypadku niedostosowania się do tego obowiązku,
Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się ze służbami sanitarnymi oraz
Policją.
b. Na częściach wspólnych wyznaczone zostały wskazane kierunki ruchu, które umożliwiają
przemieszczanie się Kursantów w bezpiecznych odległościach.
c. Na częściach wspólnych szkoły - korytarzach, toaletach, w biurze - obowiązuje bezwzględny
nakaz noszenia maseczek ochronnych, zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci. Z nakazu
zwolnione są jedynie dzieci do ukończenia 5. roku życia.
d. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji. Każdy Słuchacz bezpośrednio po
wejściu do sali ma obowiązek zdezynfekowania rąk.
e. Organizator zapewnia pojemniki na zużyte maski ochronne, rękawiczki i inne środki ochrony
osobistej.
f. Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji rąk w wyznaczonych punktach: przy wejściu do
szkoły, w salach lekcyjnych oraz w toaletach. Ponadto na wejściu do szkoły oraz w toaletach
wywieszone zostają instrukcje mycia rąk.
g. Organizator wywiesza na wejściu do Szkoły niniejsze procedury oraz dane kontaktowe do
służb sanitarnych.
h. Z sal lekcyjnych zostaną usunięte zbędne przedmioty, w szczególności te, których
dezynfekcja jest niemożliwa lub utrudniona.
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i.

Zajęcia szkoleniowe odbywają się bez przerw. Słuchacze zobowiązani są do pozostania w sali
lekcyjnej podczas zajęć (wyjątek stanowi wyjście do toalety lub inna uzasadniona potrzeba,
co powinno zostać zgłoszone lektorowi. Wyjście do części wspólnych Szkoły możliwe jest
tylko maseczce ochronnej).
j. Po zakończeniu zajęć poszczególnych grup szkoleniowych następuje dezynfekcja ławek przy
zastosowaniu specjalistycznych płynów do czyszczenia. Ponadto sala zostaje wywietrzona
przez co najmniej 10 minut. Czynności te zostają odnotowane przez lektora w karcie
dezynfekcji (opracowanej zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1), która znajduje się na
drzwiach każdej sali w widocznym miejscu.
k. Dezynfekcji zostają poddane także newralgiczne punkty części wspólnych Szkoły, w
szczególności klamek, włączników światła i poręczy. Dezynfekcja następuje każdego dnia
przed rozpoczęciem zajęć, a także kilkukrotnie w trakcie prowadzenia zajęć. Czynności te
zostają odnotowane przez pracownika Szkoły w karcie dezynfekcji (opracowanej zgodnie ze
wzorem z załącznika nr 2), która znajduje się przy drzwiach wejściowych w widocznym
miejscu.
l. W przypadku wystąpienie objawów chorobowych u Słuchacza wdrożona zostanie procedura
izolacji.
Organizator przedstawia następujące zalecenia skierowane do Słuchaczy oraz rodziców i opiekunów
prawnych niepełnoletnich Słuchaczy:
1. Pobyt na terenie Szkoły powinien zostać ograniczony do minimum. Wobec tego Organizator zaleca, by:
a. Słuchacze stawiali się na ternie Szkoły maksymalnie na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, zaś
po ich zakończeniu kierowali się bezpośrednio do wyjścia ze Szkoły,
b. jeżeli niepełnoletni Słuchacze są samodzielni, ich rodzice lub opiekunowie nie powinni wchodzić
na teren Szkoły,
c. jeżeli Słuchacze nie są samodzielni, rodzice lub opiekunowie powinni stosować się do ww.
środków ochrony prewencyjnej (osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk itp.), a także zachować
zasady dystansu społecznego (odległość od innych osób min. 1,5m). Prosimy aby na jedno
dziecko oczekiwał jeden rodzic lub opiekun,
d. kontakt bezpośredni z pracownikami Szkoły powinien być ograniczony do minimum.
W pierwszej kolejności sprawy powinny być załatwiane drogą telefoniczną lub mailową,
e. osoby przebywające na terenie Szkoły inne niż Słuchacze (rodzice, opiekunowie, interesanci)
mogą korzystać jedynie z części wspólnych Szkoły, takich jak korytarze, biuro. Nie mogą one
natomiast przebywać w salach lekcyjnych,
2. Po zajęciu miejsca na sali lekcyjnej Słuchacz może zdjąć maseczkę ochronną.
3. Słuchacze powinni często dezynfekować dłonie, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
4. Słuchacze nie powinni wymieniać się pomiędzy sobą rzeczami osobistymi, materiałami dydaktycznymi,
jedzeniem lub napojami.
5. Słuchacze powinni powstrzymać się od spożywania posiłków w salach lekcyjnych. Napoje słuchaczy
powinny znajdować się w zakręcanych pojemnikach (butelkach, termosach itp.).
6. Słuchacze nie powinni używać w salach przedmiotów innych niż wymagane do przeprowadzenia zajęć.
7. Słuchacze powinni samodzielnie zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki itp.).
8. Jeżeli Słuchacz jest uczulony na składniki występujące powszechnie w środkach dezynfekujących
powinien samodzielnie zaopatrzyć się w bezpieczne dla niego środki. Rodzice lub opiekunowie
są zobowiązani poinformować Organizatora o uczuleniach swoich podopiecznych.
9. Słuchacze powinni stosować się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas izolacji po chorobie lub
infekcji.
10. Rodzice lub opiekunowie powinni na bieżąco uaktualniać swoje dane kontaktowe, w tym numer telefonu
i adres zamieszkania.

____________________
Dominik Kacperski
dyrektor Szkoły
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Karta informacyjna sporządzona
w związku z pomiarem temperatury osób
przebywających
na teren Szkoły Języków Obcych Live
Każda osoba wchodząc na teren Szkoły, wyraża zgodę na dokonanie badania temperatury ciała. W
przypadku osób niepełnoletnich, zgodę wyrażają jej rodzice lub opiekunowie prawni. Zgoda zostaje
udzielona na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie ochronie danych, dalej RODO, Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1).
W związku z dokonaniem badania temperatury ciała, Organizator przedstawia następujące informacje:
1. Administratorem Danych jest Live.Edu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
z siedzibą w Łodzi, KRS: 0000802184
2. Celem pozyskiwania i przetwarzania danych jest organizacja pracy Szkoły Języków Obcych Live, ze
szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpieczeństwa Słuchaczy, Lektorów i innych osób
przebywających na terenie Szkoły.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych są:
• Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą
– wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
• Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na Szkole – wskazana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem
publicznym - art. 9 ust. 2 lit. g RODO
4. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie jednego dnia od ich pozyskania.
5. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy
przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie udzielonej zgody, a nie na podstawie innych
prawnych przesłanek).
7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek wejścia na teren Szkoły.
9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym proﬁlowania.
10. Dane w postaci temperatury ciała oraz ewentualnie imienia i nazwiska są pozyskiwane w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 i mogą być przekazane do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8, 12-100 Szczytno) oraz do Głównego
Inspektoratu Sanitarnego. Dane te mogą być przechowywane przez okres 1 dnia od dokonania odczytu
temperatury.

____________________
Dominik Kacperski
dyrektor Szkoły
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Procedura działania w przypadku wystąpienia objawów
chorobowych u Słuchacza, Lektora lub innego
pracownika Szkoły
1. Osoba przebywająca na ternie Szkoły z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 powinna zostać
odseparowana w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu na zasadach określonych w niniejszej
procedurze. W szczególności dotyczy to osób, które posiadają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej
37,5oC), duszności lub kaszel.
2. Po stwierdzeniu podejrzenia zakażenia Słuchacza wirusem SARS-CoV-2 Lektor ma obowiązek przekazać
informację w tym przedmiocie do biura lub w przypadku nieobecności pracownika biura bezpośrednio
do Dyrektora, a także osobiście doprowadzić Słuchacza do biura, przy zachowaniu niezbędnych środków
ostrożności.
3. Pracownik biura (a w przypadku jego nieobecności – Lektor, Dyrektor lub osoba wyznaczona przez
Dyrektora) przejmuje opiekę nad kursantem i w pierwszej kolejności dokonuje izolacji kursanta.
4. Funkcję izolatorium spełnia wolna wówczas sala lekcyjna lub pomieszczenie biurowe, które na ten czas
pozostaje zamknięte dla interesantów.
5. Jeżeli Słuchacz nie jest osobą pełnoletnią, pracownik biura kontaktuje się z rodzicem Słuchacza lub
innym opiekunem prawnym., w celu ustalenia sposobu odebrania Słuchacza ze Szkoły i konieczności
skorzystania z teleporady medycznej.
6. W przypadku Słuchacza pełnoletniego pracownik biura ustala, czy Słuchacz jest w stanie samodzielnie
wrócić do domu i ewentualnie kontaktuje się z osobą, która odbierze kursanta ze szkoły.
7. O sytuacji wymagającej izolacji Słuchacza zostaje poinformowany dyrektor szkoły - Dominik Kacperski
lub metodyk - Agnieszka Łuczak.
8. Pracownik biura w porozumieniu z Dyrektorem ustala czy nastąpiła konieczność wezwania służb
medycznych.
9. Słuchacz poddany izolacji powinien zostać niezwłocznie poddany niezbędnym badaniom lekarskim. O
wynikach badań Słuchacz (a w przypadku Słuchaczy niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) ma
obowiązek niezwłocznego poinformowania pracownika biura lub Dyrektora.
10. Słuchacz poddany izolacji może wziąć udział w kolejnych zajęciach tylko za okazaniem zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach grupowych.
11. Pomieszczenie pełniące funkcję izolatorium należy dokładnie zdezynfekować oraz przewietrzyć,
niezwłocznie po jego opuszczeniu przez Słuchacza.
12. Niniejsze zasady analogicznie stosuje się do Lektorów oraz innych pracowników Szkoły.
13. Obowiązek przestrzegania niniejszej procedury dotyczy Lektorów, innych pracowników Szkoły oraz
Dyrektora.

____________________
Dominik Kacperski
dyrektor Szkoły
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Procedura zgłoszenia potwierdzonego zakażenia
wirusem SARS-CoV-2
u Słuchacza, Lektora lub innego pracownika Szkoły
1.

O każdym przypadku powzięcia informacji o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 u Słuchacza, Lektora lub
innego pracownika Szkoły należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora oraz p. Agnieszkę Łuczak, a także
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łodzi:
tel. stacjonarny: + 48 222 500 115
tel. alarmowy: 600 241 646 | 574 127 619
e-mail: psse@psselodz.pl

2.

3.
4.

5.
6.

Lektor lub inny pracownik Szkoły powinien dokonać dokładnego wywiadu z osobą, od której pochodzi
informacja o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w celu:
a. oszacowania daty zachorowania;
b. określenia wszelkich obszarów ﬁzycznych, z którym miał kontakt zainfekowany na terenie Szkoły;
c. identyﬁkacji wszystkich osób przebywających na terenie Szkoły, które miały tzw. stały i bliski
kontakt* z osobą zakażoną w ciągu ostatnich 14 dni;
Następnie informacje te powinny zostać przekazane do właściwych służb sanitarnych.
Lektor lub inny pracownik Szkoły ma obowiązek dezynfekcji wszystkich powierzchni, z którymi mógł
mieć kontakt zakażony.
W przypadku potwierdzenia zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 osoby, która przebywała na terenie Szkoły,
Dyrektor może podjąć decyzję:
a. o przejściu na naukę zdalną grupy szkoleniowej, do której uczęszczał Słuchacz u którego doszło do
stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
b. jeżeli do stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 doszło u Lektora – o przejściu na naukę
zdalną wszystkich grup szkoleniowych, w których zajęcia prowadził ten Lektor,
c. o przejściu na naukę zdalną wszystkich grupy szkoleniowych, jeżeli występuje wysokie ryzyko
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dalszych osób.
Niezależnie od powyższego, Dyrektor, Lektorzy oraz inni pracownicy zobowiązani są do przestrzegania
decyzji wydawanych przez właściwe służby sanitarne.
Obowiązek przestrzegania niniejszej procedury dotyczy Lektorów, innych pracowników Szkoły oraz
Dyrektora.

* stały i bliski kontakt deﬁniujemy jako przebywanie w jednym pomieszczeniu dłużej niż 15 min. w
przestrzeni mniej niż 2 m)

____________________
Dominik Kacperski
dyrektor Szkoły
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Zalecenia dla Lektorów oraz innych pracowników
Szkoły Języków Obcych Live
w okresie zagrożenia epidemiologicznego
1.

Organizator zaleca wszystkim Lektorom oraz innym pracownikom Szkoły, by okresie zagrożenia
epidemiologicznego zachowywali szczególną ostrożność, wzmożoną higienę, stosowali się do zasady
dystansu społecznego oraz innych wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz służb sanitarnych – zarówno
podczas pobytu w Szkole, jak i w życiu prywatnym.
2. Organizator przedstawia następujące zalecenia skierowane do Lektorów oraz innych pracowników
podczas pobytu w Szkole:
b. na częściach wspólnych Szkoły (korytarzach, toaletach) obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia
maseczek lub innych środków ochrony osobistej zapewniających osłonę nosa i ust,
c. pobyt w pokoju lektorskim i na terenie szkoły powinien być ograniczony do niezbędnego minimum,
oczywiście uwzględniając czas na przygotowanie materiałów dla Słuchaczy oraz konieczność
punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
d. należy stosować się do zasady dystansu społecznego w pokoju lektorskim oraz w częściach
wspólnych Szkoły,
e. zdjęcie maseczki może nastąpić dopiero po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej,
f. zaleca się badanie własnego stanu zdrowia przed udaniem się na teren Szkoły,
g. należy zadbać o przestrzeganie procedur przez Słuchaczy oraz rodziców i opiekunów Słuchaczy.
3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub wystąpienia objawów choroby SARS-CoV-2
(duszności, kaszel, gorączka) Lektor lub inny pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie
Dyrektora.
4. Lektorzy zobowiązani są do przestrzegania ustalonego przez Dyrektora harmonogramu zajęć,
realizowania swoich obowiązków i zajęć dydaktyczne realizowanych w formie pracy stacjonarnej lub
zdalnej.

____________________
Dominik Kacperski
dyrektor Szkoły
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Obowiązki Dyrektora związane z wdrożeniem procedur
1. Dyrektor sprawuje nadzór nad właściwym przestrzeganiem niniejszych procedur.
2. W celu zapewnienia przestrzegania procedur, Dyrektor może kierować do Lektorów, oraz innych
pracowników polecenia, a także nakładać nagany i pouczenia za ich naruszenie.
3. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia środków niezbędnych do wdrożenia i przestrzegania
procedur, w tym zaopatrzenia Szkoły w płyn do dezynfekcji, pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej
czy tablice informacyjne.
4. Dyrektor organizuje zajęcia szkoleniowe w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia koronawirusem, w
tym dba o odpowiedni rozkład zajęć oraz zapewnia wolne pomieszczenie na izolatorium.
5. Dyrektor zobowiązany jest udostępnić procedury w formie elektronicznej na wezwanie Słuchacza,
Lektora lub innego pracownika.
6. Dyrektor zobowiązany jest poinformować o każdej zmianie procedur. Zmiana procedur może zostać w
szczególności podyktowana koniecznością dostosowania działalności Szkoły do nowych przepisów lub
wytycznych organów sanitarnych.

____________________
Dominik Kacperski
dyrektor Szkoły
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Załącznik 1 Karta dezynfekcji sala London
Data

Godzina

Podpis osoby dezynfekującej
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Załącznik 1 Karta dezynfekcji sala London
Data

Godzina

Podpis osoby dezynfekującej
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Załącznik 2 Karta dezynfekcji powierzchnie wspólne
Data

Godzina

Najważniejsze elementy:

Podpis osoby dezynfekującej
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Dezynfekcja: ławek w każdej sali po zajęciach, klamek i stolików na korytarzu
Dozowniki do dezynfekcji rąk w toaletach i na korytarzu;
Dezynfekcja rąk po wejściu do sali;
Ochrona nosa i ust na częściach wspólnych;
Pomiar temperatury w razie potrzeby;
Wyznaczone pasy ruchu;
Nauczanie hybrydowe;
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