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KOMUNIKAT
DYREKTORA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA,
IM. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA W MIELCU

Zarządzenie Nr 17.2020/2021 z dnia 27.02.2021 r.
w sprawie logistyki pracy i nauki w PSM I i II stopnia w Mielcu,
zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego
dotyczy: pracy i nauki od dn. 27.02.2021 r.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z dnia 29 stycznia 2021 r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. ( z póź. zm.) w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia,
im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu informuje co do sposobu i form prowadzenia poszczególnych zajęć:
1. Sposób i forma prowadzenia zajęć odbywa się wg Komunikatu-Zarządzenia Dyrektora PSM
w Mielcu nr 15-2020/2021 z dnia 02.02.2021 r.
2. Od dnia 27.02.2021 roku zarówno nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, uczniów
i rodziców na terenie powierzchni wspólnych szkoły (szczególnie: hol wejściowy i korytarze)
obowiązuje zakrywanie ust i nosa wyłącznie maseczką (nie stosuje się przyłbic, szalików czy chust).
3. Jeśli ktokolwiek z personelu szkoły lub uczniów czy rodziców przebywać będzie w Czechach lub
Słowacji, wówczas takie osoby (wracające z Czech i Słowacji), powinny być skierowane na
kwarantannę. Dotyczy to również osób, które przekraczają granicę samochodem. Wyjątek stanowią
osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19 lub osoby posiadające
negatywny wynik testu. Test musi być wykonany przed przekroczeniem granicy. Jest ważny przez 48
godzin, licząc od momentu otrzymania wyniku.
4. Bądź bezpieczny i pozwól by wszyscy inni czuli się z Tobą bezpiecznie – Należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa - DDMA+W, czyli:
•
•
•
•
•

Dystans
Dezynfekcja
Maseczka
Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
Wietrzenie

Wszystkie powyższe ustalenia będą obowiązywać co najmniej do 14 marca 2021 roku lub do odwołania,
w zależności od pojawienia się nowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania szkół
artystycznych.
dr Ryszard Kusek1
DYREKTOR
PSM I i II stopnia w Mielcu
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