
 Procedura organizacji pracy i konsultacji dla uczniów w związku z pandemią koronawirusa  

w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi 

 

Organizacja zajęć 

1. W konsultacjach może uczestniczyć wyłącznie uczeń, nauczyciel zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, co potwierdza wypełniając oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 

oraz załącznik nr 2 dla uczniów niepełnoletnich do procedury.  

2. Uczeń i nauczyciel nie mogą przyjść na zajęcia, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych albo są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych.  

3. Konsultacje realizowane są indywidualnie lub w małej grupie. Maksymalna liczba uczestników to 12 

osób.  

4. Konsultacje odbywają się w wyznaczonych salach.  

5.  Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględniono specyfikę zajęć oraz powierzchnię pracowni.  

6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali wynosi 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).  

Liczba osób, które mogą przebywać wewnątrz danej sali jest określona. Stosowna informacja 

znajduje się na drzwiach wejściowych do każdego pomieszczenia .   

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów i nauczycieli wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 

ławka szkolna).   

8. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłogi są myte lub dezynfekowane.  

9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

10. Uczniowie nie zabierają ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. 

11. Sale są wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  

w czasie zajęć.  

12. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami są ograniczone.  

13. W ramach konsultacji nie organizuje się żadnych wyjść poza teren placówki.   

14. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni Zespołu, wynoszący 1, 5 m.  

15. Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

16. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 

tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.  

17. Uczeń powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała, w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych załącznik nr 1 - uczniowie pełnoletni; załącznik nr 2 – uczniowie niepełnoletni 

do procedury.  

18. Przed rozpoczęciem konsultacji uczeń otrzymuje informację o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  

1) ograniczaniu kontaktowania się z innymi uczniami, 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia 

do toalety lub wyjścia z sali, w której odbywają się zajęcia,   

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny 

kaszlu  i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką,  

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów i nauczycieli po 

zakończonych zajęciach.  



19. Jeżeli uczeń bądź nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany w izolatce 

(sala nr 13). Następnie dyrektor szkoły powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną.  

20. Nauczyciel obserwujący przebieg pracy uczniów i podchodzący do uczniów podczas wykonywania 

zadań ma zakryte usta i nos.  

 

 

Obowiązki rodziców/opiekunów  

 

1. Rodzice/opiekunowie podpisują ,,Oświadczenie” stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej procedury 

w przypadku ucznia niepełnoletniego. Dokument należy wydrukować, wypełnić, a uczeń przekaże go 

w szkole podczas pierwszych konsultacji. 

 2. Przekazują na bieżąco nauczycielowi/wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka (w przypadku 

uczniów niepełnoletnich).  

 3. Nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji lub jest 

podejrzenie zachorowania.  

 4. Do szkoły przychodzi  tylko zdrowy uczeń – bez objawów chorobowych. Przed przyjściem ucznia do 

szkoły rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.  

 5. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, 

potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.   

6. Uczniowie powinni mieć indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

7. Uczniowie w trakcie pobytu w szkole korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych. Należy posiadać 

własny zestaw podręczników oraz własne przybory: zeszyt, książki, pióro, długopis, chusteczki 

jednorazowe.   

8. Rodzic/opiekun zobowiązany jest, by przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. 

o prawidłowym myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego 

dotykania oczu, nosa i ust, i zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.   

9. Rodzice/opiekunowie lub pełnoletni uczniowie są zobowiązani do podania wychowawcy aktualnego 

numeru telefonu, miejsca tymczasowego zamieszkania i niezwłocznego odbierania połączeń od 

pracowników szkoły.  



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.   

2. Obowiązkiem wszystkich osób wchodzących do Zespołu jest dezynfekcja dłoni lub założenie 

rękawiczek ochronnych, zakrycie ust i nosa oraz nieprzekraczanie obowiązujących stref przebywania 

na terenie placówki.  

3. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą 

z mydłem.  

4. Wykonywanie codziennych prac porządkowych jest monitorowane przez kierownika gospodarczego,  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, w których odbywają się zajęcia, 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych 

– poręczy, klamek  i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, 

włączników.  

5. W czasie przeprowadzania dezynfekcji, konieczne jest przestrzeganie zaleceń producenta 

znajdujących się  na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności dotyczących czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie 

i pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone zostały plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk,  a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.  

7. Toalety są dezynfekowane na bieżąco, co najmniej, co 4 godziny.  

  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Zespołu 

 

1. Do pracy w Zespole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących  na chorobę zakaźną.  

2. W miarę możliwości Zespół nie angażuje w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub 

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

3. Przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) małą salę konferencyjną, 

w której będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy Zespołu, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie przychodzą do pracy, 

pozostają  w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą 

być zakażeni koronawirusem.  

5. Pracownik, na stanowisku pracy, u którego zaobserwowano  niepokojące objawy sugerujące 

zakażenie koronawirusem, jest niezwłocznie odsuwany od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie 

kolejnych grup uczniów, powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną oraz stosuje się ściśle  do wydawanych instrukcji i poleceń.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddawany jest gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie  z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, dezynfekowane są powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz wdrażane są indywidualne zalecenia wydane przez inspektorat 

sanitarny.   

7. Przy wejściu do szkoły, sekretariatach dostępne są numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych. 

  


