ZARZĄDZENIE nr 9/20
dyrektora
Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki
przed Covid-19
Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych
i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020
r. poz. 1166 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.
W związku z organizacją od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się
Covid-19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załączniki 1-10 do
zarządzenia.
§ 2.
Wyznaczam na dzień 31.08.2020 r., godz. 900 szkolenie wszystkich nauczycieli, a na
godz. 1300 wszystkich pracowników administracyjno-obsługowych z zasad postępowania
zgodnie z procedurami, o których mowa w §1.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Kamiński
Dyrektor

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/20

Ogólne wytyczne przestrzegania zasad epidemicznych.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
oraz
gdy
domownicy
w warunkach domowych.

nie

przebywają

na

kwarantannie

lub

w

izolacji

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą
wchodzić do wyznaczonej przez dyrektora przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z uczniem
b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie
powinni
przestrzegać
obowiązujących
przepisów
prawa
związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk. Przy wejściu do budynku szkoły
znajduje się dozownik z płynem dezynfekującym, informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcja użycia środka dezynfekującego.

4. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie szkoły jedynie w wyznaczonej strefie wspólnej, pod
warunkiem, że nie przejawiają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby
takie obowiązuje stosowanie środków ochronnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).. Strefa wspólna określona jest dla budynku przy ul. Wyszyńskiego od gabinetu dyrektora
szkoły do gabinetu pedagogów szkolnych, a szczególnych przypadkach do izolatorium, a dla budynku na
ul. Bydgoskiej od gabinetu podstawowej opieki medycznej do gabinetu wicedyrektora. Generalnie zaleca
się przy konieczności kontaktu z rodzicami ucznia wykorzystanie technik komunikacji na odległość.

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
w tym w szczególności gorączkę (380 lub wyższą), kaszel, należy odizolować ucznia zapewniając min.
2 m odległości od innych osób, zawiadomić telefonicznie dyrektora lub dyżurującego wicedyrektora,
przekazać ucznia osobie wyznaczonej przez dyrektora (wicedyrektora), ubranej w odpowiedni strój
ochronny. Osoba ta odprowadza ucznia do odrębnego, wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium)
i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu). W celu dezynfekcji sali lekcyjnej pozostali uczniowie wraz
z opiekunem udają się na boisko szkolne lub do wyznaczonego przez dyrektora (wicedyrektora)
pomieszczenia.

6. Na ile jest to możliwe należy umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie
szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
W czasie sprzyjających warunków pogodowych zalecane jest przebywanie uczniów podczas przerw na
świeżym powietrzu. W tym celu wyznaczone są odpowiednie strefy - dla uczniów mających zajęcia
w budynkach A i B są to boiska sportowe przy ulicy Wyszyńskiego a dla uczniów mających zajęcia
w budynku C boiska przy ulicy Bydgoskiej. Zabronione jest przebywanie uczniów w miejscach będących
terenem szkoły znajdujących się poza wyznaczonymi strefami.

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk lub ich dezynfekcja, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem lub je
dezynfekować oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

8. Uczniowie mający zajęcia poza budynkami szkoły tj. w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz
w obiektach klubów sportowych (KKPK „Medyk” Konin oraz KKSz) mają obowiązek stosowania się do
wytycznych sanitarnych przyjętych w tych obiektach.

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,
należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć
należy czyścić lub dezynfekować. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

11. Na terenie szkoły uczniowie mają obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic
(nakaz ten nie dotyczy sal lekcyjnych oraz boiska szkolnego). Zdjęcie maseczki (przyłbicy) następuje po
wejściu do sali lekcyjnej i zajęciu miejsca przy stoliku. Jeżeli w świetlicy przebywają uczniowie z różnych
klas, mają oni obowiązek założenia maseczki (przyłbicy).

12. Uczniowie i pracownicy mogą wyrzucać maseczki lub rękawice jednorazowe do oznaczonych,
zamykanych pojemników specjalnie przeznaczonych do tego celu.

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.

14. O ile realizacja procesu dydaktycznego tego nie wyklucza należy starać się, aby uczniowie mieli jak
najwięcej zajęć w tym samym pomieszczeniu.

15. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców, podmiot
przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych
dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla
zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego,
dotyczących poszczególnych branż.

16. W budynku przy ul. Wyszyńskiego ustala się następujące zasady korzystania z szatni: wejście do szatni
przebiega przez korytarz koło sali orkiestry (uczniowie przechodzą korytarzem na parterze budynku A
w kierunku świetlicy szkolnej), a wychodzą z szatni wyjściem koło drzwi głównych.

17. W czasie zajęć świetlicowych obowiązują regulamin korzystania ze świetlicy.
18. Zasady korzystania z bibliotek szkolnych, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek
i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, ujęte są w regulaminie korzystania z biblioteki
szkolnej.

19. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
20. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole uwzględniać muszą odpowiednie zasady dotyczące
organizacji zajęć lekcyjnych (procedury prowadzenia zajęć pozalekcyjnych rewalidacyjnych,
specjalistycznych).

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/20

Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej
1. Do świetlicy mają wstęp wyłącznie osoby bez objawów infekcji dróg oddechowych.
2. Osoby z objawami chorobowymi (kaszel, katar, duszności, temperatura) nie będą wpuszczane do
świetlicy.
3. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty,
biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy stosować procedurę określoną w załączniku nr 4.
4. Przed wejściem do świetlicy obowiązuje dezynfekcja rąk płynem znajdującym się przy drzwiach.
5. W świetlicy obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz.
6. Pomieszczenie świetlicy jest wietrzone przed rozpoczęciem zajęć oraz minimum raz na godzinę w
trakcie jej funkcjonowania.
7. W świetlicy może przebywać jednocześnie nie więcej niż 40 osób.
8. Jeśli w świetlicy przebywają uczniowie z jednej klasy, po zajęciu miejsc, mogą zdjąć maseczki
(przyłbice). Należy je założyć ponownie przed wejściem na korytarz szkolny.
9. W świetlicy obowiązuje zakaz wymieniania się przedmiotami, przyborami, podręcznikami itp.
10. W świetlicy zaleca się zachowanie dystansu społecznego.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/20

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej
1. Do biblioteki mają wstęp wyłącznie osoby bez objawów infekcji dróg oddechowych.
2. Osoby z objawami chorobowymi (kaszel, katar, duszności, temperatura) nie będą wpuszczane do
biblioteki.
3. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty,
biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy stosować procedurę określoną w załączniku nr 4.
4. Przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk płynem znajdującym się przy drzwiach.
5. W bibliotece obowiązuje zakaz przebywania osób z zewnątrz.
6. W bibliotece mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z zasobów biblioteki i uczniowie
przydzieleni do biblioteki ze względu na zastępstwo lub nieuczestniczenie w lekcjach religii.
7. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w bibliotece może przebywać jednocześnie nie więcej niż
16 osób.
8. W bibliotece obowiązuje noszenie maseczek (przyłbic).
9. Pomieszczenie biblioteki jest wietrzone przed rozpoczęciem zajęć oraz minimum raz na godzinę
w trakcie jej funkcjonowania.
10. Zostaje wydzielony punkt wydawania książek (strefa wypożyczeń) i zwrotu książek (strefa zwrotu).
11. Zwrócone do biblioteki książki i inne materiały zostają poddane dwudniowej kwarantannie.
12. Dostęp do półek z książkami (beletrystyką) zostaje ograniczony. Zaleca się zamawiać książki drogą
elektroniczną przez e-dziennik lub w wyznaczonym miejscu.
13. Obowiązuje zakaz wymieniania się pomocami szkolnymi.
14. W czasie przerw w bibliotece mogą przebywać jedynie osoby wypożyczające/zwracające książki.
15. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9/20

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem
wirusem SARS CoV-2 u ucznia.
1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie
odizolowuje ucznia zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu oraz założyć
maskę ochronną (przyłbicę).
3.

Nauczyciel przekazuje pozostałym uczniom instrukcję, aby nie zbliżali się do podejrzanego
o zarażenie oraz założyli maski ochronne (przyłbice).

4. Nauczyciel otwiera okno.
5. Nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z dyrektorem (lub dyżurującym wicedyrektorem), który
niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
6. Dyrektor
powiadamia
rodziców,
nakazuje
ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.

niezwłocznie

odebrać

dziecko

7. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
8. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z opiekunem wyznaczonym przez dyrektora
(dyżurującego wicedyrektora) czeka na rodziców.
9. Uczniowie wraz z nauczycielem myją lub dezynfekują ręce i opuszczają salę, która jest
dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
10. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom.
11. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również
te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu
wirusem SARS CoV -2.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 9/20

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażeniem
wirusem SARS CoV-2 u pracownika

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie
nakłada maskę jednorazowa lub przyłbicę.
2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, zachowuje dystans społeczny (2 m) i nie
zbliża się do innych osób.
3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem (dyżurującym wicedyrektorem), który niezwłocznie wyznacza
osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
4. Jeśli pracownik przebywał w sali lekcyjnej to przekazuje uczniom instrukcję, aby nie zbliżały się,
założyły maski jednorazowe (przyłbice).
5. Nauczyciel otwiera lub poleca otworzyć okno.
6. Osoba wyznaczona przez dyrektora (dyżurującego wicedyrektora) przejmuje obowiązki pracownika
z objawami zarażenia wirusem SARS CoV-2.
7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami, to uczniowie wraz z osobą wyznaczoną
przez dyrektora myją ręce lub je dezynfekują, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie
wietrzona.
8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu
z lekarzem i Stacją SANEPID.
9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie
powinien rozpoczynać pracy.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 9/20

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów ZSGE
1. Przekazywanie informacji dla rodziców następuje poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie
internetowej szkoły (www. zsge.pl) oraz w dzienniku elektronicznym.
2.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem COVID-19, podstawową
formą kontaktu rodziców z nauczycielami jest dziennik elektroniczny oraz kontakt telefoniczny.

3. W szczególnych sytuacjach, dopuszcza się kontakt bezpośredni z nauczycielem, po wcześniejszym
umówieniu się na rozmowę.
4.

Wejście na teren szkoły odbywa się zgodnie z Informacją dla osób z zewnątrz o obowiązujących
zasadach na terenie przebywania w szkole, umieszczoną przy wejściu do budynków szkoły.

5. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę ochronną lub
przyłbicę oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
6. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce, zgłasza portierowi
spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Portier dane
wpisuje do Księgi wejść na teren szkoły. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe
rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
7. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy gabinetu od
poniedziałku do piątku po numerem tel. 63 242-54-21 wew.129 (budynek przy ul. Wyszyńskiego) lub
63 2424180 (budynek przy ul. Bydgoskiej) oraz indywidualnie w sytuacjach szczególnych po
spełnieniu wymagań określonych w pkt. 5,6.
8. W sytuacjach koniecznych możliwy jest kontakt telefoniczny ze szkołą po numerem tel. 63 242-5421: z sekretariatem szkoły wew. 147, pedagogiem szkolnym wew. 149 (ul. Kard. S. Wyszyńskiego)
lub 444 ( ul.Bydgoska2A), psychologiem szkolnym wew.148. lub kontakt e-mail: sekretariat@zsge.pl.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 9/20

Informacja dla osób z zewnątrz o obowiązujących zasadach
przebywania w ZSGE.
1. Na teren szkoły mogą wejść osoby z zewnątrz w uzasadnionej sytuacji, w wyznaczonych miejscach,
z zachowaniem dystansu społecznego.
2. Czas przebywania na terenie szkoły, nie może być dłuższy, niż wymaga tego potrzeba.
3. Przed wejściem na teren szkoły należy założyć maseczkę ochronną lub przyłbicę oraz zdezynfekować
ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się przed portiernią szkoły lub/i założyć rękawiczki.
4. W kontakcie z pracownikiem szkoły należy zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
5. Osoba wchodząca do szkoły, zgłasza portierowi cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela lub
pracownika szkoły, podając swoje dane. Portier wpisuje je do Księgi wejść na teren szkoły.
6. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe osoby przybyłej do szkoły i kieruje ją do
wyznaczonych miejsc.
7. Wyznacza się miejsca przebywania osób z zewnątrz dla poszczególnych budynków:
- przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3: od gabinetu dyrektora p. 55B do gabinetu pedagoga i psychologa
p.47B, w szczególnych sytuacjach punkt odbioru ucznia – izolatorim,
- przy ul. Bydgoskiej 2A: od gabinetu podstawowej opieki medycznej do gabinetu wicedyrektora p.
3C.
8. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 9/20

Procedura postępowania z uczniem, który zgłosił się
do gabinetu medycyny szkolnej

1. W gabinecie powinien przebywać jeden uczeń.
2. Po wejściu do gabinetu należy odkazić ręce.
3. Dokonywane jest mierzenie temperatury.
4. Uczeń podaje przyczynę zgłoszenia.
5. Pielęgniarka przeprowadza wywiad z uczniem, spisuje jego dane i ocenia stan zdrowia.
6. W przypadku stwierdzenia objawów zakażenia Covid-19 tj. gorączka powyżej 38 stopni, suchy kaszel,
ból mięśni, wymioty, biegunka, wysypka, duszność i inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych
pielęgniarka powiadamia dyrektora (dyżurującego wicedyrektora), wykonuje telefon do rodzica, z
zaleceniem kontaktu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Ucznia należy odizolować i
nadzorować
w wydzielonym pomieszczeniu (izolatorium) do czasu przybycia opiekuna.
Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia, powinno być zdezynfekowane i przewietrzone.
7. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej należy zastosować środki ochrony osobistej: maska,
przyłbica, rękawice, odzież ochronna

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 9/20

Regulamin odbywania praktycznej nauki zawodu
w warunkach sytuacji epidemicznej.
1. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów w szkole i
u pracodawców, podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem
przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów
szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
2. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach prowadzących kształcenie
zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
3. Uczestnicy procesu dydaktycznego podczas zajęć oraz bezpośrednio przed i po zajęciach zachowują
reżim sanitarny wynikający z zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
4. Uczniowie bezwzględnie przestrzegają wszystkich zaleceń osób sprawujących opiekę podczas
odbywania wszelkich form kształcenia praktycznego, stosują się do przepisów bhp, p.poż., zaleceń
sanitarnych i innych obowiązujących w miejscu odbywania zajęć w ramach kształcenia praktycznego.
5. Uczniowie zobowiązani są korzystać z ogólnodostępnych dozowników środków odkażających skórę
oraz jak najczęściej myć ręce.
6. Poza stanowiskiem pracy uczniowie powinni stosować osłonę dróg oddechowych (maseczkę,
przyłbicę lub inny środek zapobiegający rozprzestrzenianiu wirusa).
7. W przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych (w szczególności kaszlu, duszności
oraz gorączki) uczniowie do czasu całkowitego ustąpienia objawów pozostają pod opieką w domu.
8. O pozostaniu w domu z powodu wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, uczeń powinien
poinformować pracodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz powinien
zostać zwrotnie poinformowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z placówką
podstawowej opieki zdrowotnej, która ustali dalsze postępowanie (zalecenia, wizytę). Jeśli uczeń
podejrzewa u siebie zakażenie Covid-19 (kontakt z potwierdzonym przypadkiem zakażenia lub pobyt
w miejscach z potwierdzoną transmisją wirusa) musi zostać informowany o konieczności zgłoszenia
tego podejrzenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przestrzegania zaleceń co do postępowania w
związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę
COVID-19.
9. Uczeń z objawami infekcji dróg oddechowych nie zostanie wpuszczony na teren placówki, w której
odbywa się praktyczna nauka zawodu (szkoła, instytucja współpracująca).

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 9/20

Zasady odbywania kształcenia praktycznego
w przypadku zagrożenia epidemicznego.
1. Uczniowie mają obowiązek respektowania wszystkich zaleceń osób sprawujących opiekę podczas
odbywania wszelkich form kształcenia praktycznego, stosowania się do przepisów bhp, p.poż. ,
zaleceń sanitarnych i innych obowiązujących w miejscu odbywania zajęć w ramach kształcenia
praktycznego.
2. Uczniowie mają obowiązek stosowania się do zaleceń w postaci różnych form informacji w miejscach
kształcenia praktycznego: regulaminów, pouczeń, plakatów edukacyjnych dotyczących zachowania
wymaganej w placówce odległości pomiędzy uczniami, pracownikami, zabiegów higienicznych,
profilaktyki oraz konieczności pozostania w domu w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg
oddechowych (w szczególności kaszlu, duszności oraz gorączki) do czasu całkowitego ustąpienia
objawów.
3. W miejscu odbywania zajęć zaleca się codzienną rutynową dezynfekcję często dotykanych
powierzchni. W miarę możliwości uczeń może stosować własne środki dezynfekujące/odkażające
przed i po zakończeniu pracy na swoim stanowisku.
4. Należy jak najczęściej myć ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund.
5. Uczniowie powinni korzystać z ogólnodostępnych dozowników środków odkażających skórę.
6. Poza stanowiskiem pracy uczniowie powinni stosować osłonę dróg oddechowych (maseczkę,
przyłbicę lub inny środek zapobiegający rozprzestrzenianiu wirusa).
7. O pozostaniu w domu z powodu wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych, uczeń powinien
poinformować pracodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz powinien
zostać zwrotnie poinformowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie z placówką
podstawowej opieki zdrowotnej, która ustali dalsze postępowanie (zalecenia, wizytę). Jeśli uczeń
podejrzewa u siebie zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z potwierdzonym przypadkiem zakażenia lub
pobyt w miejscach z potwierdzoną transmisją wirusa) musi zostać informowany o konieczności
zgłoszenia tego podejrzenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przestrzegania zaleceń co do
postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
wywołującym chorobę COVID-19.
8. Uczeń z objawami infekcji dróg oddechowych, w szczególności kaszlem, dusznością i gorączką, który
stawi się w placówce prowadzącej kształcenie praktyczne nie zostanie wpuszczony na jej teren.
9. Uczeń, który nie ma objawów infekcji układu oddechowego, ale miał bliski kontakt z osobą, u której
potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą
chorą lub nie zachował właściwego dystansu przez ponad 15 minut (np. prowadzenie rozmowy);
powinien niezwłocznie skontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować
się do jej zaleceń.
10. Wszelkie podjęte działania w miejscu odbywania kształcenia praktycznego nie mogą nosić znamion
dyskryminacji.

