Politika dwar is-Saħħa u s-Sigurtà
INTRODUZZJONI
L-iskola Primarja ta’ San Pawl il-Baħar fi ħdan il-Kulleġġ Marija Reġina jemmen li s-sigurtà tal-istudenti,
l-istaff, l-impjegati u l-viżitaturi tagħna ma tistax tiġi kompromessa. Is-saħħa u ssigurtà hija inkorporata fil- kurrikulu u l-attivitajiet kollha tagħna. Ir-responsabbiltà tas-Saħħa u sSigurtà hija responsabbiltà komuni u reċiproka bejn il-Kap tal-Iskola u l-impjegati fil-livelli kollha. ItTim tat-Tmexxija tal-Iskola (SLT), sa fejn hu raġonevolment prattikabbli, jissalvagwardja l-benesseri
fiżiku u mentali tal-impjegati, l-istudenti u l-viżitaturi kollha kif indikat mill-Qafas Leġiżlattiv dwar isSaħħa u s-Sikurezza indikat hawn taħt:
Leġislazzjoni

Impatt fuq il-prattika tal-iskola

Att dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il- Jiddeskrivi r-responsabbiltà tal-impjegati individwali għażPost tax-Xogħol
żamma tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.
(Att XXVII tal-2000, kif emendat bl-Att
XXXII tal-2007 u l-Avviż Legali 426 tal2007)
AVVIŻ LEGALI 11 tal-2002, kif
emendat bl-Avviż Legali 348 tal-2011.
Regolamenti dwar il-Post tax-Xogħol
(l-Ewwel Għajnuna)

Jittratta l-importanza li jkun hemm tagħmir u faċilitajiet
adegwati u xierqa biex jippermettu trattament tal-ewwel
għajnuna "lil kull min isofri midrub jew marid fuq il-post
tax-xogħol". Dan jinkludi Kaxxa tal-Ewwel Għajnuna
faċilment aċċessibbli u miżmuma b'mod adegwat (1:50) u
tissuġġerixxi li jkun hemm persuna mħarrġa kif tagħti lewwel għajnuna preżenti l-ħin kollu.

Att dwar il-Protezzjoni tat-Tfal (Barra Jiffoka fuq is-saħħa u l-benessere tat-tfal matul it-tfulija
mill-Kura fid-Dar) 2014
tagħhom inkluż li 'jkunu b'saħħithom' u 'jibqgħu sikuri'.
"L-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal f'Malta: It-triq 'il
quddiem" tinkludi r-rekwiżiti tal-benesseri għallpromozzjoni tas-saħħa u s-salvagwardja tat-tfal.
AVVIŻ
LEGALI
35
tal-2003. Jipprovdi gwida għall-irfigħ u l-ġarr, inkluż proċeduri ta’ kif
Regolamenti dwar Protezzjoni kontra għandu jsir Risk Assessment f’dan ir-rigward.
Riskji ta 'Korriment tad-Dahar fuq ilPostijiet tax-Xogħol.’

Regolamenti tal-2001 dwar
Reġistrazzjoni ta' ‘Food Handlers’
(A.L. 178 ta' l-2001) kif emendat birRegolament tal-2007 (A.L. 137 tal2007)

Jipprovdi gwida dwar il-preparazzjoni, ħażna u tisjir tal-ikel
u r-rekwiżiti għat-taħriġ tal-impjegati fl-iġjene tal-ikel.

AVVIŻ LEGALI 227 tal-2003, kif
emendat bl-Avviżi Legali 353 tal-2007
u 53 tal-2012. Regolamenti dwar ilProtezzjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà talĦaddiema mir-Riskji relatati ma’
Kimiċi fuq ix-Xogħol

Tħares lit-tfal minn kimiċi perikolużi (inklużi sustanzi għattindif u mediċini), inkluż regolamenti dwar il-ħażna u l-użu.

(DCM 069 - Karta tal-Immaniġġjar tal-Ikel - "Mill-bidu tassena skolastika 2015 - 2016, impjegati mis-Servizzi talIspettur tas-Saħħa se jkunu qed iżuru l-iskejjel bħala parti
mid-dover ta “rutina tagħhom u jitolbu biex jaraw il-‘Food
Handlers Card’”)

L-GĦANJIET TAGĦNA
L-iskola Primarja ta’ San Pawl il-Baħar fi ħdan il-Kulleġġ Marija Reġina tagħraf li għandha rresponsabilta’ aħħarija għall-implimentazzjoni ta’ dan il-pjan t’azzjoni. Kwistjonijiet li ma jistgħux jiġu
solvuti f'dan il-livell għandhom jiġu riferuti lill-Uffiċċju tal-Prinċipal tal-Kulleġġ.
Aħna nemmnu li r-riskji pperċevuti waqt attivitajiet ippjanati b'mod metikoluż isaħħu fl-istudenti
tagħna l-għarfien ta’ ċertu riskji u jrawmu kunfidenza u awtokontroll fl-sistess studenti, ħiliet
essenzjali għad-dinja tax-xogħol. Dan iseħħ meta l-istess riskji jiġu identifikati u mitigati. Madankollu,
il-ġenituri/kustodji legali li jafdawna bit-tfal tagħhom jistennew ġustament li uliedhom jirritornaw lura
d-dar b’saħħithom. Biex jintlaħaq dan il-għan, it -Tim ta’ Tmexxija tal-Iskola (SLT) u l-impjegati kollha
għandhom jaħdmu flimkien biex:
•

•
•

•
•
•
•
•
•

jipprovdu u jżżommu sistemi ta ’xogħol u kundizzjonijiet tax-xogħol b’saħħithom u sikuri (Dan
jirrikjedi li l-valutazzjonijiet tar-riskju jitwettqu kif xieraq biex jippermettu li jiġu identifikati
perikli u riskji li, min-naħa tagħhom, jippermettu li l-istandards ta’ sigurtà jiġu addattati u
nfurzati);
jipprovdu mezzi ta' aċċess u ħruġ li huma sikuri u mingħajr riskji għas-saħħa.
jipprovdu informazzjoni komprensiva, struzzjoni, taħriġ u superviżjoni, bl-iskop li tiżgura, sa fejn
hu raġonevolment prattikabbli, is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol tal-istudenti, limpjegati u l-pubbliku kollha.
jiġi żgurat li s-saħħa, is-sigurtà u l-benesseri tal-istudenti, l-impjegati u l-viżitaturi kollha jkunu
taħt reviżjoni kontinwa mill-maniġment fil-livelli kollha.
jiġi żgurat li jsiru arranġamenti siguri għall-ħażna, l-immaniġġjar u t-trasport ta’ oġġetti u
mediċini u kimiċi.
jassiguraw li l-iskola jkollha l-proċeduri u dokumenti neċessarji f’każ ta’ evakwazzjoni minħabba
nirien u tara li l-impjegati u l-istudenti kollha jkunu familjari magħhom.
iservu ta’ mudell ta' mġieba sigura waqt parteċippazjoni f’avvenimenti.
jikkomunikaw l-importanza ta' rappurtar t’inċident.
janalizzaw inċidenti li jseħħu biex mhux biss ma jerġgħux jirrepetu ruħhom imma r-riskji
neċessarji jiġu mmodifikati dejjem jekk hu possibbl.

•
•
•

jkkomunikaw mal-ġenituri/kustodji legali.
jipprovdu l-ewwel għajnuna meta jkun meħtieġ.
jippromovu s-saħħa u l-benesseri tal-istudenti f'kull ħin.

RESPONSABBILTA’
Il-Kap tal-Iskola
Il-Kap tal-Iskola għandu jara li l-pjan t’azzjoni tas-Saħħa u s-Sigurtà jkun integrat f’kull aspett skolastiku
u għandu jkun responsabbli biex:
•

jissorvelja fuq bażi regolari l-effettività ta’ dan il-pjan t’azzjoni u l-prattiċi sikuri tax-xogħol
deskritti fiha għal kull reviżjoni meħtieġa;

•

jiġbed l-attenzjoni tal-impjegati kollha, tal-istudenti u l-viżitaturi dwar dawn l-proċeduri u ta’ kull
linji gwida rigward s-saħħa u s-sigurta’ li jiġu maħruġa mill-awtoritajiet rilevanti;

•

jagħti struzzjonijiet lill-istaff kollu dwar id-dmirijiet speċifiċi tagħhom u jipprovdi t-taħriġ
rilevanti;

•

jipprovdi t-tagħmir protettiv (kif u fejn meħtieġ) u jiżgura li jintuża f'konformità marrakkomandazzjonijiet tal-manifattur;

•

jara li l-istudenti huma konxji (u fejn xieraq, il-ġenituri/kustodji legali) tar-responsabbiltajiet
tagħhom permezz ta’ lezzjonijiet dwar is-Saħħa u s-Sigurtà, laqgħat, stampi u komunikazzjoni
elettronika, etċ ;

•

jidentifika u jiddelega memru mill-personal bħala rappreżentant tas-Saħħa u Sigurtà biex
jiffaċilita’ l-kuntatt bejn il-membri tal-iskola (impjegati u studenti), l-amministrazzjoni tal-iskola
u l-għalliem tas-Saħħa u s-Sigurta’ mibgħut mill-Kulleġġ;

•

jidentifika membri mill-impjegati biex jieħdu l-inkarigu li jagħtu l-Ewwel Għajnuna kwistjonijiet
u biex jaraw li l-inċidenti jiġu rrapurtati. Dawn il-persuni nnominati għandhom jirċievu t-taħriġ
neċessarju kollu;

•

jipprovdi tagħmir u faċilitajiet tal-Ewwel għajnuna adegwati u xierqa f'kull ħin. It-tagħmir talewwel għajnuna għandu jkun ittikkettjat b'mod ċar u aċċessibbli faċilment.

•

jpprovdi għallinqas kontenitur wieħed tal-ewwel għajnuna maħżun għal kollox għal kull sit.

•

jieħu azzjoni jew prekawzjoni immedjata biex jirrettifika kwalunkwe difett li jista’ jikkostitwixxu
xi forma ta' periklu tal-bini iskola u d-dintorni tagħha;

•

jiddelega r-responsabbiltajiet lill-S.L.T;

•

iżomm kuntatt u jikkonsulta mal-Għalliem tas-Saħħa u s-Sigurtà tal-Kulleġġ.

It-Tim tat-Tmexxija tal-Iskola (SLT) għandu:
•

jkopri kull tip ta’ manutenzjoni li jaqa’ taħt il-kappa ta’ kull membru u jirrapporta lill-Uffiċċju talPrinċipal tal-Kulleġġ kwalunkwe sitwazzjoni perikoluża oħra li ma tistax tiġi rimedjata fir-riżorsi
finanzjarji li jkunu disponibbli għalihom;

•

jirtira, jsewwi u jibdel kwalunkwe oġġett mhux sikur (għamara, armar jew tagħmir);

•

jassigura li kwalunkwe kuntrattur, li jaħdem għal rasu u ħaddiema oħra preżenti fuq il-post
jikkonformaw mal-leġislazzjoni tas-sigurtà lokali kif ukoll mal-politika tas-sigurtà tal-iskola;

•

jwaqqaf kwalunkwe sistema ta 'xogħol mhux awtorizzata jew mhux approvata;

•

jirrapporta kwalunkwe inċident (jew inċident fejn seta’ inqala’ korriment personali) u tittieħed
azzjoni xierqa ta’ mitigazzjoni;

•

jwettaq proċeduri effettivi ta' evakwazzjoni ta' emerġenza u jżomm ir-rekords meħtieġa;

•

jagħmel l-arranġamenti meħtieġa biex jimmonitorja regolarment il-kundizzjoni tat-tagħmir kollu
għall-prevenzjoni tan-nirien, tat-tagħmir għat-tifi tan-nar u l-alarm f’każ ta’ nirien.

•

iżomm kuntatt u jikkonsulta mal-Għalliem tas-Saħħa u s-Sigurtà tal-Kulleġġ.

Ir- Rappreżentant tas-Saħħa u s-Sigurtà fl-Iskejjel
Il-persuna/i ddelegata/i għandhom:
•

isservi bħala kollegament bejn l-impjegati tal-iskola, l-istudenti u l-amministrazzjoni taliskola rigward kwistjonijiet ta 'Saħħa u Sigurtà;

•

tassisti lill-Kap tal-Iskola fl-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-iżvilupp tal-pjan t’azzjoni rigward
is-Saħħa u s-Sigurta’ fl-iskola ;

•

tosserva r-rakkomandazzjonijiet applikabbli rigward kwistjonijiet ta’ sigurtà stabbiliti millawtoritajiet kompetenti jew korpi rikonoxxuti u jagħti parir dwar l-applikazzjoni tagħhom fi ħdan
il-funzjonijiet tal-iskola;

•

tassisti lill-Kap tal-Iskola biex tagħmel l-arranġamenti meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’
prattiċi ta’ xogħol bla periklu fi ħdan l-Iskola;

•

tirranġa u żżomm kuntatt għat-tixrid ta' informazzjoni u għall-istruzzjoni ta' studenti, impjegati
u viżitaturi dwar kwistjonijiet ta’ Saħħa u Sigurtà;

•

tassisti fi spezzjonijiet ta’ sigurtà regolari biex tiżgura li l-membri kollha tal-Iskola jifhmu u
jadottaw metodi ta’ prattika siguri, teżamina kwalunkwe kwistjoni ta' Saħħa u Sigurtà li tinqala’
fl-iskola, tikkonsulta ma l-Għalliem tas-Saħħa u s-Sigurtà tal-Kulleġġ u tagħmel
rakkomandazzjonijiet lill-Kap tal-Iskola dwar azzjonijiet korrettivi / ta' kontroll xierqa;

•

tirrapporta kull periklu, ‘near miss’, inċident jew korriment lill-Kap tal-Iskola għall-azzjoni
korrettiva / ta’ kontroll xierqa li għandha tittieħed;

•

tikkoordina eżerċizzji ta’ evakwazzjoni mal-Kulleġġ Health and Safety Teacher u l-Kap tal-Iskola;

•

iżomm kuntatt u tikkonsulta mal-Għalliem tas-Saħħa u s-Sigurtà tal-Kulleġġ.

Għalliema
L-għalliema huma responsabbli għas-Saħħa u s-Sigurta’ fir-rigward tal-istudenti li awtomatikament
jaqgħu direttament taħt id-dmir ta’ kura tagħhom. Waqt li jeżegwixxu l-attivitajiet tax-xogħol
tagħhom huma għandhom jieħdu l-passi raġonevoli kollha biex:
•

jikkooperaw mas-superjuri tagħhom u jipprovdu l-appoġġ neċessarju sabiex jintlaħqu l-għanijiet
tas-Saħħa u Sigurtà tal-Iskola;

•

jieħdu ħsieb is-Saħħa u s-Sigurtà tagħhom infushom u ta’ kull persuna oħra li jistgħu jiġu
affettwati bl-operazzjonijiet jew ommissjonijiet fil-linja tax-xogħol tagħhom;

•

huma konxji ta’ prattiċi ta' xogħol sikuri u jaddottawhom biex iservu ta’ eżempju tajjeb għallistudenti tagħhom;

•

jissorveljaw lil dawk li għalihom huma responsabbli, speċjalment studenti;

•

jaċċertaw ruħhom li kwalunkwe tagħmir huwa xieraq għall-użu tagħhom u użat f'konformità
mal-istandards ta' sikurezza rakkomandati;

•

jiżguraw li l-għodda, riżorsi u t-tagħmir huma f'kondizzjoni tajba tax-xogħol u jirrapportaw
kwalunkwe ħsara lis-SLT;

•

jidentifikaw kwalunkwe periklu potenzjali u jieħdu l-azzjonijiet kollha meħtieġa biex jnaqqasu lprobabbiltà li jseħħ inċident;

•

jirrapportaw kull periklu, ‘near miss’, aċċident jew korriment lill-SLT għall-azzjoni korrettiva / ta'
kontroll xierqa li għandha tittieħed;

•

jipprovdu l-appoġġ sħiħ tagħhom f'eżerċizzji ta’ evakwazzjoni.

Il-bqija tal-impjegati fl-iskola
L-impjegati kollha għandhom r-responsabbiltà li:
•

jikkoperaw mas-superjuri tagħhom u jagħtu l-appoġġ meħtieġ biex jiksbu l-għanijiet tas-Saħħa
u s-Sigurtà tal-Iskola;

•

josservaw ir-regoli, il-proċeduri u l-prattiki tax-xogħol sikuri kollha tas-sigurtà li huma
applikabbli għall-karigi tagħhom;

•

jieħdu ħsieb tal-kura għas-Saħħa u s-sigurta’ tagħhom stess u ta’ 'kull persuna li jista' jiġi
affettwat minn atti jew ommissjonijiet fuq ix-xogħol tagħhom;

•

jużaw l-ilbies u tagħmir ta ' sigurtà protettiva meħtieġa pprovduta lilhom u jiżguraw li dawn ilprovvisti huma miżmuma f'kondizzjoni tajba;

•

ma jinterferixxux jew jużaw ħażin it-tagħmir provdut lilhom fl-interessi tas-Saħħa u s-sigurta’;

•

jiżguraw li l-għodda u t-tagħmir huma f'kondizzjoni tajba tax-xogħol u jirrapportaw kwalunkwe
ħsara lis-SLT;

•

joqogħdu attenti minn art imxarrba u kwalunkwe periklu ieħor li jista’ joħloq tgerbib. Meta
dawn ma jistgħux jitneħħew, għandhom jintużaw sinjali attaposta biex jiġbdu l-attenzjoni lillbqija tal-impjegati

•

jaraw li kull għodda jew tagħmir li qed jintuża minnhom qiegħed f'post sigur, 'il bogħod millistudenti;

•

jiżguraw li l-ħruġ mill-bini ma jiġix imblukkat;

•

jiżguraw manutenzjoni tajba;

•

jirrapportaw kwalunkwe periklu, ‘near miss’, inċident jew korriment lill-SLT għall-azzjoni
korrettiva / ta 'kontroll xierqa li għandha tittieħed;

•

jipprovdu l-appoġġ sħiħ tagħhom fil-provi tal-evakwazzjoni tal-iskola.

Responsabbiltajiet tal-Istudenti
Skond il-livell ta’ kompetenza u abilità tagħhom, l-istudenti huma mistennija li:
•

jadottaw responsabbiltà personali għas-sigurtà tagħhom infushom u dik tal-kollegi tagħhom;

•

josservaw ir-regoli tal-ilbies tal-iskola u li ma jġibu xejn l-iskola li mhux mitlub mill-għalliema

•

josservaw u jadottaw dan il-pjan t’azzjoni, partikolarment l-istruzzjonijiet tal-għalliema
tagħhom u l-impjegati ta' l-iskola f'każ ta 'emerġenza;

•

ma jinterferixxux ma’ tagħmir intenzjonat għal skop tas-Saħħa u Sigurtà ( eż : ‘fire
extinguishers’);

•

jipparteċipaw u josservaw l-proċeduri ta’ evakwazzjoni addottati mill-iskola.

SIGURTÀ FL-ATTIVITAJIET TAL-KLASSI U L-INTERN
L-attenzjoni tal-edukaturi għal prattiki sikuri għal kull attività tal-klassi, kif ukol l-ippjanar ta' attivitajiet
adattati għall-età huma ħolqa ewlenija fit-tnaqqis tal-perikli irrispettivament mill-abbiltajiet fiżiċi,
mentali, emozzjonali jew sfond kulturali tal-istudenti.
Sadanittant, l-istudenti għandhom jifhmu kif għandhom isegwu l-proċeduri ta' sigurtà u għaliex
għandhom jagħmlu dan. Għandhom ikunu infurmati wkoll dwar l-importanza li jikkontribwixxu għassigurtà tagħhom stess.
Valutazzjoni informali tar-riskju mill-edukaturi:
•

jiżguraw li l-attività ppjanata u r-riżorsi li qed jintużaw huma adattati għall-età u għallabbiltajiet u limitazzjonijiet fiżiċi / mentali tal-istudenti. Kwalunkwe periklu identifikat għandu
jkun rikonoxxut u mneħħi.

Qabel l-attività attwali:
•

Qabel ma jgħallmu l-ħiliet marbuta mal-attività ppjanata, huwa rrakkomandat li l-edukaturi
jispjegaw ir-riskji potenzjali tal-attività, juru lill-istudenti kif inaqqsu r-riskji u jistabbilixxu linji
gwida u regoli għal-logħob sikur.

•

L-edukaturi kollha għandhom iniedu proċeduri, ir-regoli ta’ kondotta jew prestazzjoni
aċċettabbli u d-dmirijiet mistennija ill-istudenti fil-bidu tal-attivitajiet kollha u dawn iridu jiġu
mħarsa matul l-attivita’.

•

L-istudenti għandhom ikunu konxji tar-regoli tal-attivitajiet / logħob. Ir-regoli għandhom jiġu
strettament infurzati u modifikati biex ikunu adattati għall-età, il-kapaċitajiet fiżiċi,
emozzjonali, soċjali u intellettwali tal-parteċipanti.

•

L-edukaturi jista’ jkollhom bżonn jissanzjonaw lill-logħob minħabba imġieba ħażina u
għandhom jimplimentaw dik ir-responsabbiltà f'kull ħin.

Matul l-attività:
•
•
•
•

Fejn iseħħ inċident li jżid jew jista jżid ir-riskju ta' korriment, għandhom isiru arranġamenti
kontroattivi biex jgħinu jevitaw li jerġa 'jseħħ.
L-istudenti għandhom jiġu mħeġġa jirrappurtaw xi ħsara li jinnutaw fil-logħob jew fir-riżorsi li
jkunu qed jużaw lill-edukaturi tagħhom immedjatament.
L-impjegati kollha għandhom ir-responsabbiltà li jipprevjenu kull korriment possibbli li jista’
jiġri lill-istudenti tagħhom billi jkunu viġilanti u jiżguraw li t-tagħmir tal-klassi jkun fi stat tajjeb
ta' tiswija.
It-tagħmir kollu użat mill-istudenti, bħal ġugarelli, materjali tal-logħob u oġġetti elettroniċi,
jeħtieġ li jissodisfaw l-istandards rilevanti tas-saħħa u s-sigurtà. Dawn l-oġġetti għandhom juru
logo tas-sigurtà tal-prodott, bħall- marka CE, biex juru li jissodisfaw l-istandards Ewropej tassaħħa u s-sigurtà.

ĦRUĠ MILL-ISKOLA
L-istudenti għandhom ikunu sorveljati fil-klassi tagħhom f'kull ħin. Ma’ tmiem ill-ġurnata, l-istudenti
minn Kinder 1 sa Year 4 m’għandhom qatt iħallu l-iskola bla sorveljanza u għandhom jinħelsu biss filkura tal-ġenituri / kustodji legali sakemm ma jiġix indikat mod ieħor mill-istess ġenituri/kustodji legali.
ĦRUĠ BARRA MILL-ISKOLA U ATTIVITAJIET FI-ISKOLA
Huwa essenzjali għall-istudenti li jesperjenzaw ambjent differenti u esperjenzi edukattivit differenti
minn dak tal-klassi. Jekk il- ħarġa tinkludi żjarat fi spazju miftuħ (bħal Ta' Qali u l-Buskett), l-għalliema
u l-membri tal-SLT għandhom jikkunsidraw il -perikli potenzjali li l- istudenti jistgħu jiltaqgħu
magħhom. Għandhom jiġu kkunsidrati biss dawk iż-żoni li jistgħu jaffettwaw lill-istudenti u l-impjegati
matul iż-żjara tagħhom.
Il-perikli jistgħu jinkludu ħofor, toroq tal-madwar u rdumijiet. F’ħafna postijiet pubbliċi bħattoroq, ħafna mill-proċeduri tas-sigurtà huma diġà fis -seħħ. Minkejja dan, għandha tittieħed
prekawzjoni raġonevoli fil-ħinijiet kollha.
L-ippjanar ta' ħarġa għandu jinkludi konsiderazzjoni ta':
• l -għanijiet edukattivi
• postijiet xierqa biex jintlaħqu dawk l-għanijiet
• l-perikli u d-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu u kif dawn jistgħu jitnaqqsu
• gwida mħarrġa
• materjal u oġġetti edukattivi xierqa u sikuri
•

l -ewwel għajnuna xierqa f'każ ta 'inċidenti

Il-membru mit-Tim tat-Tmexxija tal-Iskola (SLT) inkarigat minn grupp ta' sena partikulari, blgħajnuna tal-għalliema fi ħdan it-tim tiegħu / tagħha jeħtieġ li jkun żgur li:
•
•
•
•
•
•
•
•

l-istudenti kollha li jmorru għal ħarġa kisbu l- kunsens bil-miktub tal- ġenitur / kustodju
għal ħarġiet ta 'riskju għoli, mill-inqas wieħed mill-edukaturi għandu jkollu ċertifikat kurrenti flEwwel Għajnuna Bażika jew l-ekwivalenti tiegħu;
għandha tiġi pprovduta sorveljanza adegwata
kull tifel jew tifla jafu l-isem, l-indirizz tal-iskola u n-numru tat-telefon tal-iskola li għalih
jappartjeni;
il-kundizzjonijiet tat-temp ġew ikkunsidrati u jipprovdu rotta jew pjan alternattiv jekk il-pjan
ewlieni jkun imfixkel;
nħoloq pjan għal kwalunkwe bżonnijiet speċifiċi, individwali tal-istudenti (bħal allerġiji u ħtiġijiet
speċjali tad-dieta);
lista tal-istudenti kollha li ser jattendu ġiet miksub qabel il-vjaġġ attwali.
il- pjan tal-‘Lost Child Plan’ u l-proċeduri ta 'sigurtà ġew riveduti kemm mal-edukaturi kif ukoll malistudenti. Qabel ma’ l-grupp jitlaq mill-iskola, il-‘Buddy System’ u s-sistema ta’ kontabilità trid tiġi
stabbilita.

Sanzjonijiet
Tim tat-Tmexxija tal-Iskola (SLT) u l-għalliema jirriżervaw id-dritt li japplikaw sanzjonijiet xierqa għal
studenti li l-imġieba tagħhom ma tikkonformax mal-Politika ta’ Imġieba tal-iskola tagħna.
Barra minn hekk, l-istudenti jistgħu jkunu pprojbiti milli jmorru għall-ħarġiet tal-iskola:
•
•

jekk l-uniformi tagħhom ma tkunx skont il-kodiċi tal-ilbies
fin -nuqqas ta’ kunsens bil-miktub mill-ġenituri /kustodji legali tagħhom.

PROĊEDURI F’KAŻ LI JINQALA’ INĊIDENT U L - EWWEL GĦAJNUNA
F'ħafna każijiet l-inċidenti jistgħu jiġu evitati. Madankollu, inċidenti jew aċċidenti jseħħu u meta jiġru
jistgħu joħolqu xokk u paniku. Huwa għalhekk li l-partijiet interessati kollha involuti fl-iżvilupp talistudenti tagħna għandhom ikunu jafu eżattament x'għandhom jagħmlu b'reazzjoni għal inċident:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Inċidenti għal viżitaturi / kuntratturi / studenti / impjegati / eċċ għandhom jiġu rrappurtati lillSLT immedjatament.
Meta jsiru konxji ta' incident, l-impjegat għandu, safejn ikun kapaċi, jagħti l-ewwel għajnuna
lill-ferut kemm jista' jkun malajr .
Min joffri l-ewwel għajnuna lill-ferut għandu jibqa’ ma’ dan ta l - aħħar sakemm ma tkunx
meħtieġa l-ebda għajnuna oħra, jew sakemm il-ferut jitqiegħed fil-kura ta’ uffiċjali talambulanza jew impjegat mediku ieħor, dan sakemm is-sigurtà personali tal-impjegat ma tkunx
f’riskju.
F'sitwazzjonijiet aktar serji jistgħu jkunu meħtieġa servizzi professjonali / mediċi jew tista’
tissejjaħ ambulanza.
Fil-każ ta' studenti, il-ġenituri/kustodji legali għandhom jiġu nfurmati immedjatament. Fejn
ġenitur ma jistax jintlaħaq, il-persuna nominata bħala kuntatt ta' emerġenza għandha tiġi
kkuntattjata.
Meta jiġri inċident serju, huwa importanti li s-sit jitħalla mhux mittiefes sakemm jingħata parir
mingħand l-SLT.
L-SLT tal-iskola mbagħad jrid jinvestiga l-inċident u jiżgura li kwalunkwe periklu jkun
ikkontrollat biex jiġu evitati aktar korrimenti / inċidenti.
L-inċidenti kollha għandhom jiġu rreġistrati fid-dokument hekk imsejjaħ ‘Rapport tal-Inċident’
kemm jista' jkun viċin tal-ħin tal- inċident.
Kull meta jeżisti dubju dwar is-serjetà tal-korriment, il-proċedura tkun l-istess bħal l korrimenti
li ovvjament jeħtieġu attenzjoni medika / sptar.

MEDIĊINA
Xi student u mpjegati jista’ jkollhom bżonn xi mediċina biex jikkontrollaw saħħithom. Filwaqt li huwa
d-dmir tal-impjegati li jieħu ħsieb u jgħin lil-istudenti u lill-kollegi, l-iskola hija impenjata li tirrispetta
l-privatezza u l-kunfidenzjalità tal-individwu.
Il-ġenituri / kustodji legali huma mħeġġa jinfurmaw lill-iskola jekk it-tifel / tifla tagħhom jeħtieġ xi
mediċina jew dwar il-kundizzjoni tagħhom.
L-ebda impjegat m'għandu jamministra u / jew iqassam xi mediċina mingħajr riċetta, bħal
' Paracetomol ', ' Asprin ' jew kwalunkwe mediċina oħra li tista tinxtara mingħajr riċetta.

INDAFA
It-tfal huma suxxettibbli għall-infezzjonijiet billi s-sistema immunitarja tagħhom tkun għada qed
tiżviluppa u billi ġeneralment ikollhom grad ogħla ta' kuntatt mill-qrib ma' oħrajn. Proċeduri biex
jipprevjenu t-tixrid ta' infezzjoni huma essenzjali biex jipproteġuhom mill-mard u jippromwovu saħħa
tajba.
Ġenituri/ Kustodji Legali huma rakkomandati biex jrawmu f’uliedhom l-importanza ta’ iġjene
personali tajba minn età żgħira billi jħeġġuhom jieħdu banju jew doċċa kuljum, li jaħslu snienhom
tagħhom darbtejn kuljum u biex ibiddlu l-uniformi tal-iskola regolarment.

L-iskola hija impenjata li:
• tinkoraġġixxi miżuri bażiċi ta’ iġjene fost l-impjegati u l-istudenti bħall-importanza tal-ħasil ta' lidejn, l-iġjene tal-ikel u t-tindif ġeneralo;
• tippromwovi sessjonijiet fl-iġjene biex teduka lill-istudenti (eż: prattiċi tal-ħasil tal-idejn, posters,
u laqgħat tal-impjegati) u biex jsaħħu l-prattiki tal-kontroll tal-infezzjoni;
• tivverifika li l-istaff huwa konxju mill-immaniġġjar korrett ta' tixrid ta' demm u fluwidi tal-ġisem;
• tħeġġeġ lill-impjegati biex juża ħwejjeġ protettivi u ngwanti li jintremew wara l-użu, jużaw
kontenituri xierqa għall-iskart perikoluż u u li jipprattikaw proċeduri ta’ dekontaminazzjoni;
• tikkonferma li l-impjegati kollha jafu r-responsabbiltajiet tagħhom għat-tindif u jistabbilixxu
politiki u proċeduri tat-tindif
• tiżgura li jkun hemm provvisti adegwati ta 'PPE’ xieraq disponibbli faċilment għall-impjegati;
EVAKWAZZJONI TA’ EMERĠENZA
•

L-impjegati kollha għandhom jassiguraw li huma familjari mal-proċeduri ta’ evakwazzjoni taliskola u jaġixxu skond ir-rekwiżiti.

•

L-impjegati kollha għandhom ikunu jafu l-iskola u r-rotot varji tal-ħruġ.

•

Fl-iskola Primarja ta’ San Pawl il-Baħar l-eżerċizzji ta’ evakwazzjoni f’każ ta’ nirien isiru darba kull
term u jiġu rreġistrati d-Dipartiment tal-Edukazzjoni.

•

L-impjegati u l-istudenti huma spiss imwissija bil-quddiem dwar dawn l-eżerċizzji, imma xi kultant
le, biex inżommu l-awtentiċità.

•

Daħliet, ħruġ u kurituri għandhom jinżammu mingħajr ostakoli l-ħin kollu. Xogħlijiet essenzjali għal
kurituri u / jew ħruġ għandhom ikunu separati b'tali mod li ħruġ sigur f'emerġenza jibqa 'possibbli.

•

Avviżi ta’ Proċedura ta' Evakwazzjoni tas-Sigurtà għandhom jintwerew b'mod ċar f'kull klassi.

•

Fil-każ ta’ evakwazzjoni, ħadd mill-impjegati jew studenti ma għandu jerġa' jidħol fil-bini mingħajr
il-permess tal- SLT preżenti. Fejn hemm membri tas- servizzi ta’ emerġenza preżenti, il-permess
tagħhom irid jinkiseb qabel ma xi ħadd jerġa' jidħol fil-bini.

•

F'każ ta 'evakwazzjoni vera, il-ġenituri / kustodji legali għandhom jinfurmaw lill-edukatur tat-tifel
qabel ma jieħdu t-tifel / tifla d-dar tagħhom, għal raġunijiet ta' responsabbiltà .

