Zasady pracy szkolnego magazynu instrumentów podczas nauczania stacjonarnego
w roku szkolnym 2020/21.
Zapewnienie dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników
magazynu
1.
Korzystający z magazynu zachowują wszystkie środki bezpieczeństwa obowiązujące
w czasie pandemii (dezynfekcja rąk, maseczka na twarzy, odległość od rozmówcy minimum
1,5 metra).
2.
Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne przy wejściu do magazynu.
3. W magazynie może przebywać 1 osoba.
4. Powierzchnie wspólne są regularnie czyszczone (klamki, drzwi wejściowe, blaty itp.).
5. W widocznym miejscu umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie
odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w magazynie(1 osoba).
6. Ogranicza się liczbę użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania wymogu
dotyczącego dystansu przestrzennego.
7. W przypadku pojawienia się potwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie
kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z
którymi pracownik miał kontakt.

Zasady wypożyczania instrumentów.
Rewers/2 strony/ należy pobrać ze strony internetowej Szkoły
●
●

●
●
●
●

Rewers poprawnie wypełniony oddajemy Nauczycielowi
Instrumentu
wypożyczający i poręczyciel muszą być osobami
pracującymi-konieczność potwierdzeniaprzez zakłady pracy
(zaświadczenie o zatrudnieniu jest dokumentem wystarczającym).
Rencista , emeryt może być wypożyczającym czy
poręczycielem-winien załączyć kserolegitymacji /2 strony/
Podpisyporęczyciel- 1 ,wypożyczający-2
Dowód osobisty seria i numerporęczyciel-2strona,
wypożyczający-1strona
Do rewersu należy dołączyćpotwierdzenie opłaty za
wypożyczenie instrumentu /I semestr - płatne w sekretariacie lub
przelewem/
NAUCZYCIEL–telefonicznie umawia się z Magazynierem w celu
dokonania wyboru i wypożyczenia instrumentu.

UCZEŃ -odbiera instrument od Nauczyciela / w wyjątkowych
sytuacjach-bezpośrednio od Magazyniera po uprzednim umówieniu się
telefonicznym/

Zasady zwrotu instrumentów
Zdawanie instrumentów tylko w godzinach:
Wtorek 14:45 - 15:30
Czwartek 16:00 - 17:15
Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu instrumentów powinien być
w maseczce.
W związku z zalecanym terminem przechowywania instrumentów
w kwarantannie, będą one oznaczone datą (dzień, w którym zostały
przyjęte).
Do instrumentu należy dołączyć informacje:
●
●
●

Imię i nazwisko Ucznia, który wypożyczał instrument
Imię i nazwisko Nauczyciela
adres e-mail i telefon do kontaktu

Powyższe informacje należy bezpiecznie umieścić w futerale wraz
z instrumentem.
Na portierni należy wpisać się na listę osób oddających instrumenty,
z podaniem imienia i nazwiska, nazwy instrumentu , daty oddania.
Instrument zostanie umieszczony w wyznaczonej Sali.
Po upływie kwarantanny zostanie dokonana ocena stanu technicznego
zwróconych instrumentów. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń instrumentu
lub braków np. smyczka czy strun, osoba oddająca instrument zostanie
poproszona o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Informacja ta zostanie
przekazana telefonicznie lub e-mailowo.

