
Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć z uczniami po 1 czerwca 2020r. 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są 
objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej oraz osoby, które 
w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej 
koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 

2. Nauczyciel oczekuje na ucznia w sali, w której odbywają się zajęcia. 

3. Uczeń jest odbierany przy drzwiach przez pracownika obsługi, przebiera się, myje 
i dezynfekuje ręce, następnie udaje się do sali zajęć.  

4. Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest konieczna 
do zapewnienia realizacji zajęć. 

5. Nauczyciel podczas zajęć utrzymuje dystans od ucznia co najmniej 1,5 metra. 
W przypadku gdy sytuacja tego wymaga zarówno on, jak i uczeń są zobowiązani do 
noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej.  

6. Nauczyciel i uczeń zobowiązani są do zachowania higieny dróg oddechowych (podczas 
kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak 
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).  

7. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej, zużyte chusteczki jednorazowe należy 
wyrzucać do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy na śmieci. 

8. Po każdej godzinie zajęć nauczyciel wietrzy pomieszczenie.  

9. Po zakończeniu zajęć uczeń jest odbierany przez pracownika obsługi, odprowadzany do 
drzwi. 

10. W razie potrzeby uczeń oczekuje na rodzica w świetlicy szkolnej.  

11. Na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, 
gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk. 

12. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.  

13. Nauczyciel informuje uczniów o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.  

14. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie 
alkoholu (min. 60%). 

15. Nauczyciel informuje dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości 
psychofizycznych o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz 
przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.  

16. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 
niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu 
(w gabinecie profilaktyki zdrowotnej). Natychmiast należy zawiadomić dyrektora szkoły. 

17. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel powinien pozostać w domu 
i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 
i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

18. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 
niepokojących objawów należy niezwłocznie poinformować dyrektora. 

 

       Zapoznałem/-am się z procedurą 
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