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Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 

na terenie 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia rolniczego w 

Sandomierzu-Mokoszynie 

 

 

 

  

Procedura profilaktyczna w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków pracy dla uczniów i nauczycieli w aspekcie 

zagrożenia SARS CoV2 w miejscu zajęć dydaktycznych 

1.Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz 

instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły uczniom, 

osobom trzecim nakłada się obowiązek dezynfekcji rąk.  

2. Osoby trzecie mają obowiązek wchodzenia do szkoły w maseczkach. 

3. Przy wejściu głównym umieszcza się  numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych w Sandomierzu 

4. Płyny dezynfekujące umieszcza się przy wejściu do szatni, w klasopracowniach, w bibliotece 

szkolnej, w klasopracowniach, przy wejściu do szatni 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu, specjalnie przygotowanym na to zdarzenie, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu) oraz informuje o tym fakcie Sanepid w 

Sandomierzu. 

6. Zachowuje się dystans między uczniami w klasie minimum 1,5 m siedzącymi przy oddzielnych 

stolikach. W czasie przerw, podczas dobrej pogody uczniowie wychodzą na zewnątrz szkoły. Zajęcia 

danych klas odbywają się w jednej klasopracowni w celu uniknięcia częstego przemieszczania się. 

7. Klasopracownie wietrzy się intensywnie podczas każdej przerwy lekcyjnej. Jeżeli warunki 

atmosferyczne na to pozwalają lekcje prowadzi się przy otwartych oknach. Wietrzy się korytarze i 

ciągi komunikacyjne 

8.  Po przyjściu do szkoły  uczniowie bezzwłocznie myją ręce. Są poinformowani o konieczności 

częstego mycia rąk, obowiązkowo po wyjściu z toalety, przed spożywanymi posiłkami. Chronią 

najbliższe otoczenie zasłaniając nos i usta podczas kasłania i kichania. Są poinformowani, że nie 

należy dotykać nosa, ust i oczu.  

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach są kilkukrotnie w czasie zajęć lekcyjnych 

dezynfekowane 
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10. Na każdej przerwie lekcyjnej dezynfekuje się poręcze, kontakty, klamki drzwi i okien 

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki i nie wymienia się nimi z innymi osobami 

12. Uczeń wypożycza z biblioteki szkolnej książki uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny 

dla książek i innych materiałów przechowywanych 

13. Uczeń nie  zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

14. Uczniowie i nauczyciele mogą używać maseczek ochronnych zgodnie z własna decyzją 

15. Uczniowie podczas spotkania nie podają sobie rąk 

16. Szkoła posiada termometr bezdotykowy 

17. Uczniowie i nauczyciele przychodzą do szkoły bez objawów sugerujących infekcję np. katar, 

kaszel gorączka, ogólne rozbicie i złe samopoczucie 

 

Procedura w przypadku powzięcia informacji o osobie zakażonej w 

szkole 

1. Osoba podejrzana o zakażenie wirusem Covid-19 bezzwłocznie zostanie odizolowana w 

pomieszczeniu przygotowanym w tym celu. 

2.  Następnie zostaną poinformowani rodzice ucznia oraz Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Sandomierzu.  

3. Nauczyciel opiekujący się w tym czasie uczniem będzie wyposażony w środki ochrony 

osobistej 

 

Procedura profilaktyczna w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków pracy dla uczniów i nauczycieli w aspekcie 

zagrożenia SARS CoV2 na terenie internatu szkoły 

 

I. PROCEDURY ZWIĄZANE Z  PRZYJMOWANIEM MŁODZIEŻY DO INTERNATU W 

TRAKCIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA, W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

1. Młodzież przyjeżdżająca do internatu powinna być zdrowa (nie wykazywać oznak infekcji ) 

2. Na teren internatu będzie mogła wejść tylko młodzież zaopatrzona w maseczkę, bądź przyłbicę oraz 

jednorazowe rękawice 

3. Na teren budynku internatu wraz z dzieckiem może wejść tylko jedno z rodziców, bądź opiekun 

prawny 

4. Na wejściu do budynku internatu obowiązuje dezynfekcja rąk 

5. Osobom z zamiarem wejścia do internatu, mierzona będzie temperatura( w razie jakichkolwiek 

wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, dana osoba nie będzie mogła wejść na teren budynku 

internatu) 
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6. Osoby ubiegające się o przyjęcie do internatu zobowiązane są do wypełnienia krótkiej ankiety 

(wywiad zdrowotny) oraz podać nr tel. Rodzica/opiekuna do kontaktu 

7. Niepełnoletnia młodzież z Ukrainy zamieszkująca internat powinna posiadać oświadczenie woli, na 

wypadek leczenia i ewentualnego przebywania w szpitalu. Opiekun ukraińskiej młodzieży powinien 

pozostać na terenie internatu, aż do momentu pozytywnej weryfikacji przyjęcia do internatu 

podopiecznych 

8. W trakcie przyjmowania młodzieży do internatu należy wietrzyć pomieszczenie w którym 

dokonywane będą przyjęcia młodzieży 

9. W pomieszczeniu weryfikacji młodzieży na 1 osobę wychowawcy przypada 1 wychowanek z 

rodzicem lub opiekunem. Ponadto należy zachować odpowiedni dystans i higienę(maseczki, przyłbice, 

jednorazowe rękawiczki, własne długopisy) 

 

 II.  PRZESTRZEGANIE ZASAD PRZEZ MIESZKAŃCÓW INTERNATU: 

1. Do internatu przyjmowani są zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji. ( w przypadku 

ewentualnego kontaktu  z osobą chorą na korona wirusa lub podejrzaną o to zakażenie  zgłoś 

wychowawcy). 

2. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów infekcji, zgłoś wychowawcy. 

3. Zapoznaj się z informacją o zachowaniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa na terenie internatu 

podczas obowiązującego stanu epidemii i przestrzegania tych zasad oraz stosuj się do poleceń 

wychowawcy.(zasady obowiązujące w stołówce, wyjścia i powroty do internatu, ….). 

4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Stosuj środki 

ochrony osobistej(maseczki, rękawice jednorazowe) i dezynfekcję rąk. 

5. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku 

takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość od rozmówcy- rekomendowany 

dystans 2 m. 

6. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku. 

7. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem i chusteczką- zużytą chusteczkę jak 

najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce. 

8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

9. Zadbaj o czystość rąk - często myj je wodą z mydłem lub dezynfekuj (jeśli dłonie nie są w sposób 

widoczny zanieczyszczone).   Pamiętaj ! Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk. 

10. Dołóż wszelkich starań aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.   

11.     Często wietrz swój pokój. 

12.    Pamiętaj, że w trakcie trwania pandemii: 

-  przemieszczając się ciągami komunikacyjnymi  ( korytarze , schody ) utrzymujemy zasadę ruchu 

prawostronnego (unikaj chodzenia środkiem) 

- w łazience może przebywać jednocześnie 3 osoby (prysznice ) i 2 osoby w WC 
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-  nie można przemieszczać się między pokojami 

-  ogranicz wyjścia  z internatu do minimum 

 

 

III.  PRZESTRZEGANIE ZASAD PRZEZ WYCHOWAWCÓW INTERNATU: 

 

 

1.Przychodź do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy infekcji, 

pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu 

uzyskania teleporady medycznej. 

2. Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę 

chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam 

podlegasz tym obowiązkom – nie przychodź do pracy i poinformuj o tym 

przełożonego. 

3. Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej 

ostrożności – myj ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz 

dezynfekuj je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowaj odległość min. 2 m od wychowanków i 

innych pracowników internatu, stosuj środki ochrony 

osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami 

oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne 

osoby. 

4.  Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w 

internacie i wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone. 

5.  Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania 

oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans 2 m. 

6. Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do  

internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. 

Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich uzupełniania. 

7. Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej 

(maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymiwychowankami lub pracownikami internatu. 

8. Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w 

internacie. 



5 
 

9. Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków: 

− powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), 

klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i 

detergentu lub środka dezynfekcyjnego, 

− wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie 

powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności 

toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania. 

10. Śledź na bieżąco informacje umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytyczne i zalecenia w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w 

tym zasady bezpiecznego postępowania. 

 

IV.ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U WYCHOWANKA/ WYCHOWAWCY 

 

1. Jeżeli wychowanek/wychowawca przejawia niepokojące objawy choroby 

zakaźnej, należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m 

odległości od innych osób.  

a)Jako pomieszczenie służące do odizolowania osoby u której stwierdzono podejrzenie choroby 

zakaźnej wyznaczono pokój 213.( izolatka ) następnie zostaną poinformowani rodzice ucznia oraz 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu. 

b) śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz 

Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących 

przepisów prawa, 

c) niezwłocznie odsunięcie od pracy osoby, u której podczas pobytu w pracy 

wystąpiły niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, powiadomienie 

właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle 

do wydawanych instrukcji i poleceń, 

d) poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba 

podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty), 

e) stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 
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zaistniały przypadek, 

 

 

V. FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA ŻYWIENIA ZBIOROWEGO W STOŁÓWCE INTERNACKIEJ: 

 

1.Młodzież schodząc na posiłki będzie stosować środki ochrony osobistej, nie tylko w ciągach 

komunikacyjnych ale wszędzie tam gdzie nie będzie możliwe zachowanie bezpiecznej odległości od 

innego wychowanka, wychowawcy i osób trzecich. 

 

2.Przed wejściem do stołówki bezwzględnie obowiązywać będzie użycie środka dezynfekującego bądź 

z umieszczonego przed wejściem dozownika bądź z dozownika przenośnego umieszczonego np. na 

stoliku. 

 

3.Przebywając w stołówce młodzież ma obowiązek stosować środki ochrony osobistej z wyłączeniem 

czasu potrzebnego do spożycia posiłku. 

 

4.W stołówce kierując się wytycznymi MEN,MZ i GIS nie będzie samoobsługi w postaci tzw. 

"szwedzkiego stołu", posiłki będą wydawane przy okienku. 

 

5.Wprowadzone zostanie zmianowe wydawanie posiłków polegające na tym że równocześnie na terenie 

stołówki będą mogli przebywać tylko wychowankowie grup I i II (38 osób) albo grupy III (32 osoby) 

 

6.Każdy z wychowanków będzie spożywał posiłki tylko i wyłącznie przy swoim stoliku. Miejsce stolika 

będzie powiązane z numer pokoju sypialnego. Przy jednym stoliku spożywać posiłki będą tylko i 

wyłącznie współmieszkańcy danego pokoju sypialnego. Wykluczone będzie samowolne zmienianie 

miejsc przy stolikach lub łączenia stolików w większą liczbę. 

 

7.W związku ze zmianowym wydawaniem posiłku zmianie ulegają pory śniadań, obiadów i kolacji. 

Przyjęto następujący porządek i organizację. Śniadania od godziny 06.20 do godziny 07.00 (15 minut 

dla każdej grupy+10 minut na dezynfekcję między grupami) Obiad od godziny 13.45 do 15.00 (30 minut 

na każdą grupę+15 minut na dezynfekcję między grupami) Kolacja 18.30-19.25 (20 minut dla każdej 

grupy+15 minut na dezynfekcję między grupami) 

 

8.Młodzież wchodząc do stołówki zajmować będzie miejsca przy swoich stolikach w oczekiwaniu na 

posiłek będzie zachowywać bezpieczną tj.2metrową 

odległość od poprzedzającego w kolejce do okienka a w przypadku niemożności spełnienia tego 

warunku czekać na swoją kolej będzie przy swoim stoliku. 

 

9.W przypadkach gdyby wychowanek nie mógł spożyć posiłku w czasie przeznaczonym dla swojej 

grupy, będzie miał takową możliwość z drugą grupą. W tym celu wydzielony zostanie specjalny stolik 

przy którym taki wychowanek będzie mógł zjeść posiłek. Taki sam stolik będzie do dyspozycji 

nauczycieli podczas posiłku w porze obiadowej. Wyżej wymieniona sytuacja będzie wyjątkiem niż 

regułą i dotyczyć będzie tylko umotywowanej sytuacji potwierdzonej przez np. wychowawcę 

klasowego, wychowawcę internatu, kierownika internatu (przypadki losowe jak np. wizyta lekarska, 

kurs prawa jazdy, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne etc...) 
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VI POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW 

1. Do pracy w szkole/internacie/bursie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z 

istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie 

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w 

miarę możliwości praca zdalna). 

3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy szkoły/bursy/internatu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu.  

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie covid-19 natychmiast zostanie on odizolowany w izolatce. Obszar, w 

którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)  

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

  

Procedura profilaktyczna w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków pracy dla uczniów i nauczycieli w aspekcie 

zagrożenia SARS CoV2 na terenie świetlicy (Sali telewizyjnej) 

1. Klucz do świetlicy (Sali telewizyjnej) znajduje się w portierni internackiej. Jego wydania może 

dokonać tylko wychowawca lub kierownik internatu. 

2. Każdorazowo do zeszytu wydawania kluczy wpisywana zostaje osoba która ten klucz 

wypożycza.  

3. Wychowanek wraz z osobami towarzyszącymi którzy korzystają ze świetlicy (Sali telewizyjnej) 

zobowiązani są do kulturalnego zachowania się. 

4. Wychowanek zobowiązany jest dbać o sprzęt będący w jego dyspozycji. W przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu lub innego mienia będącego na stanie świetlicy (Sali 

telewizyjnej), również przez inne osoby, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym 

wychowawcę lub kierownika internatu. 
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5. Wychowankowie korzystając ze świetlicy (Sali telewizyjnej) mają obowiązek zachować od 

siebie 1,5 metrowe odstępy. W przypadku niemożności zachowania odstępów wychowankowie 

mają obowiązek korzystać z maseczek. 

6. Wychowankowie wraz z wychowawcami mają obowiązek po zakończeniu korzystania ze 

świetlicy (Sali telewizyjnej) dokładnie przewietrzyć pomieszczenie. W czasie dłuższego 

korzystania z pomieszczenia należy co godzinę wietrzyć pomieszczenie. 

7. Przed wejściem i po wyjściu ze świetlicy (Sali telewizyjnej) wychowankowie mają obowiązek 

zdezynfekować dłonie.  

 

Procedura profilaktyczna w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków pracy dla uczniów i nauczycieli 

w aspekcie zagrożenia SARS CoV na warsztatach 

szkolnych 

 

 
1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-

2, wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów oraz pracowników -nauczycieli, w 

trakcie prowadzonych zajęć praktycznych. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19,   

 

 

 

                                          1 Sposób organizowania zajęć 

 

1. Wchodząc do budynków warsztatów szkolnych uczniowie/ słuchacze bezwzględnie muszą 

dezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji znajduje się wewnątrz budynku przy wejściu). 

2. Nauczyciel prowadzi zajęcia praktyczne wyłącznie w jednym pomieszczeniu/ pracowni. 

3. W sali może przebywać do 12 uczniów, z zachowaniem zasady: 1 uczeń - 1 ławka ustawiona 

w odstępie 1,5 m. 

4. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów/ słuchaczy, 

jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z maseczek lub przyłbic w trakcie 

prowadzenia zajęć praktycznych.  

5. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy uczniów/ słuchaczy i instruktorów w trakcie nauki 

jazdy kat B i kat T, nauki pracy maszynami rolniczymi, nauki jazdy kombajnem. 

6. Nauczyciel może organizować zajęcia praktyczne poza warsztatami na terenie gospodarstwa 

szkolnego należącego do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

7. Przerwy w zajęciach praktycznych powinny odbywać się co najmniej raz na 45 min. 
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8. Przerwy w zajęciach między grupami uczniów/ słuchaczy organizowane są w sposób 

wymienny, aby ograniczyć kontakt uczniów/ słuchaczy ze sobą 

9. Sale, w których organizowane są zajęcia praktyczne z uczniami są wietrzone przez nauczyciela 

sprawującego opiekę nad daną grupą na każdej przerwie, a w razie potrzeby w trakcie zajęć. 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu na zajęcia praktyczne oraz 

w trakcie zajęć praktycznych), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

11. Podczas zajęć praktycznych w trakcie wykonywania czynności manualnych obowiązuje 

uczniów / słuchaczy oraz nauczycieli noszenie rękawiczek jednorazowych. 

12. Wszystkie narzędzia używane w trakcie zajęć praktycznych, po ich zakończeniu muszą być 

czyszczone lub dezynfekowane. 

13. W pojazdach, używanych w tracie nauki jazdy muszą być dezynfekowane wszystkie elementy, 

z którymi ma styczność uczeń/ słuchacz. 

14. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia/ słuchacza. Uczniowie/ słuchacze nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione. 

16. W szatni przez uczniów/ słuchaczy powinna być wykorzystywana co druga szafka. 

17. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. 

 

 

 

 2 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

 

1. Wewnątrz przy wejściu znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest 

skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.  

2. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu powinny być 

dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów ławek. 

3. Należy wietrzyć salę na każdej przerwie, a w razie potrzeby w trakcie zajęć. 

4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny być umieszczone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

5. Na zajęcia praktyczne mogą przychodzić jedynie nauczyciele i uczniowie/ słuchacze, bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

6. Jeżeli podczas prowadzenia zajęć praktycznych u nauczyciela lub ucznia/ słuchacza wystąpią 

niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, powinien on niezwłocznie być odizolowany 

w oddzielnym pomieszczeniu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

 

  

 3 Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni,  

budynków, pomieszczeń 

 

 
1. Przy wejściu do pomieszczeń zajęć praktycznych powinna znajdować się informacja 

zawierająca: 

a) możliwości zakażenia się koronawirusem 
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b) nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

c) adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

d) numery telefonów do służb medycznych 

e) numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

2.  Przy wejściu do pomieszczeń zajęć praktycznych powinien być płyn do dezynfekcji rąk (środek 

na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez 

wszystkie osoby wchodzące na teren warsztatów. 

3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali i pomieszczeniach 

sanitarnych. Obok płynu powinna być umieszczona informacja na temat prawidłowej 

dezynfekcji rąk. 

4. Ławki oraz krzesła w salach lekcyjnych dezynfekowane przed i po każdych zajęciach. 

5. Sprzęt i urządzenia wykorzystywany w trakcie zajęć praktycznych powinien być 

dezynfekowany po każdych zajęciach. 

6. Na terenie warsztatów szkolnych należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone 

m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

 

 

 4 Uwagi końcowe 

1. W zajęciach praktycznych nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni 

miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną 

o zakażenie. 

2. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji młodzieży i nauczycieli w 

przypadku ich złego samopoczucia. 

3. Ławki oraz krzesła w salach lekcyjnych powinny być dezynfekowane przed i po każdych 

zajęciach. 

Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z młodzieżą 

uczestniczących w zajęciach praktycznych 

 


