Plan postępowania w związku z COVID-19
Celem niniejszego planu postępowania jest stawienie czoła sytuacji awaryjnej związanej z
pandemią Covid-19. Ponadto celem niniejszego planu jest zapewnienie odpowiedniego
postępowania wszystkich zainteresowanych, tak aby podczas zaistniałej sytuacji nie było
konieczności zawieszania niezbędnych usług działalności naszej instytucji. W związku z
ogłoszeniem stanu awaryjnego pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego „Fræðslunet
Suðurlands” będą codziennie śledzili sytuację i każdorazowo stosowali się do poleceń
Głównego Epidemiologa Islandii. Aktualności będzie można zawsze znaleźć na stronie
Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.landlaeknir.is

Działalność instytucji edukacyjnych w przypadku ogłoszenia stanu awaryjnego
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, iż podczas stanu awaryjnego należy
skupić uwagę głównie na następujące kwestie:
•
•

•
•
•

Placówki edukacyjne będą kontynuować swoją działalność jak najdłużej to możliwe.
Celem placówek edukacyjnych jest kontynuowanie swojej działalności nawet w
obliczu odesłania słuchaczy czy pracowników do domu w związku z podejmowanymi
środkami zapobiegania zarażeniom.
Należy opracować opis zadań nauczycieli w związku z pracą w trybie zaocznym, a
także w związku z pracami domowymi.
Należy w szczególności zapisywać nieobecności słuchaczy i pracowników
spowodowane daną chorobą.
Jeżeli to tylko możliwe, należy zapewnić słuchaczom, którym grozi wydalenie ze
szkoły, wsparcie doradcy szkolnego.

W związku z budynkiem szkolnym/pomieszczeniami przy ulicy Fjölheimar.
W budynku szkolnym przy ulicy Fjölheimar podjęto już środki związane z panującą epidemią.
Informacje dotyczące zwiększenia poziomu higieny znajdują się w widocznych miejscach i
przetłumaczone są na trzy języki. Dezynfektory dostępne są w wielu miejscach budynku i we
wszystkich klasach szkolnych, a ponadto przy wejściu znajdują się rękawiczki. W toaletach
szkolnych panują dobre warunki do mycia rąk. Podjęte zostały środki dotyczące zapasów
dezynfektorów, rękawiczek czy masek. Zwrócono się do Firmy „Hreint” zajmującej się
sprzątaniem budynku szkolnego przy ulicy Fjölheimar o zaktualizowanie planu sprzątania
mającego na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia.

Pracownicy i słuchacze Fræðslunet Suðurlands
a) W przypadku zarażenia przynajmniej jednego pracownika Fræðslunet Suðurlands lub
konieczności odbycia przez niego kwarantanny, zrobimy wszystko co w naszej mocy,
aby nie doszło do zawieszenia naszej działalności. Każdy pracownik Fræðslunet
Suðurlands może wykonywać swoją pracę w domu, o ile pozwalają mu na to warunki
i sytuacja. W stosownych przypadkach może dojść do odwołania kursu
organizowanego przez danego kierownika projektu. Aby jednak temu zapobiec,
przewiduje się podjęcie środków zaradczych. To samo dotyczy doradców szkolnych i
kierowników, którzy będą na tyle, na ile to możliwe, wykonywać swoje obowiązki
służbowe w domu.
b) W przypadku skierowania na kwarantannę nauczyciela zatrudnionego we Fræðslunet
Suðurlands w charakterze zleceniobiorcy, podjęte zostaną środki mające na celu
umożliwienie mu prowadzenia zajęć za pomocą zestawu wideokonferencyjnego. W
przypadku zachorowania nauczyciela kurs zostaje zawieszony lub w stosownych
przypadkach odwołany.
c) Jeżeli słuchacz lub grupa słuchaczy wymaga przejścia kwarantanny, podjęte zostaną
próby umożliwienia im kontynuacji nauki za pomocą zestawu wideokonferencyjnego.
d) Jeżeli słuchacz lub grupa słuchaczy mają obawy dotyczące dalszej nauki w szkole,
mogą omówić tę kwestię z pracownikiem, który spokojnie przekaże wyczerpujące
informacje i będzie nastawiony na poszukiwanie rozwiązań.
e) W przypadku zachorowania słuchacza uniemożliwiającego mu kontynuowanie nauki
należy zastosować się do zaleceń Głównego Epidemiologa Islandii na temat
potencjalnych ograniczeń i kontaktów z innymi osobami. Podjęte zostaną próby na
tyle, na ile to możliwe, aby umożliwić danemu słuchaczowi kontynuację lub
dokończenie szkoły lub kursu.
f) W przypadku zamknięcia budynku szkolnego (zakaz masowych zgromadzeń)
zastosowane będą procedury obowiązujące we Fræðslunet Suðurlands dotyczące
przekazu informacji i kontynuacji działalności, ponieważ w jakimś stopniu nadal będą
prowadzone zajęcia, np. za pomocą zestawu wideokonferencyjnego. Podczas zakazu
masowych zgromadzeń istotną rolę odgrywa przekaz informacji, np. na temat
sposobu wznowienia działalności instytucji.

Forma kontaktu

Zapytania i uwagi dotyczące epidemii grypy można przesłać na adres e-mailowy:
fraedslunet@fraedslunet.is Telefoniczna obsługa klienta pod numerem 560 2030.
Informacje na temat obecnej sytuacji Fræðslunet Suðurlands będą publikowane na stronie
www.fraedslunet.is.
Osoba odpowiedzialna: Eyjólfur Sturlaugsson
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