PROCEDURA PRZYCHODZENIA/WYCHODZENIA ORAZ PRZEBYWANIA UCZNIÓW,
PRACOWNIKÓW W SZKOLE,
W TYM W SALACH, LABORATORIACH, SALACH ĆWICZENIOWYCH I SZATNI

OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ EDUKACJI TECHNICZEJ IM.
MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W ŁODZI
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, pracownik bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję górnych dróg oddechowych.
2. Przy każdym wejściu i wyjściu z palcówki uczniowie oraz pracownicy odkażają ręce
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji znajdujących się przy dozownikach.
3. Pracownicy i uczniowie nie przemieszczają się zbędnie po placówce oraz starają
zachować względem siebie dystans.
4. Uczniowie korzystający z szatni zachowują bezwzględny dystans 1,5 m. W trakcie
oddawania, czy pobierania odzieży wierzchniej uczniowie i pani wydająca odzież
zakrywają usta i nos.
5. Zaleca się zakrywanie nosa i ust w trakcie przerw pomiędzy lekcjami.
6. Bezwzględnie zabrania się przychodzenia do szkoły uczniom i do pracy pracownikom,
jeżeli w domu ucznia lub pracownika przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.
7. Pracownik szkoły, który został objęty kwarantanną, jest zobowiązany niezwłocznie
poinformować dyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
8. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie pracownik bezzwłocznie przekazuje tę
decyzję pracodawcy.
9. Pracownik przebywający na kwarantannie może świadczyć pracę wyłącznie zdalnie, o ile
taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą - dyrektorem szkoły.
10. Pracownik na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
11. Rekomendowana jest szybka i skuteczna komunikacja z opiekunami uczniów.
12. Uczniowie i pracownicy przychodzą do szkoły z zakrytymi ustami i nosem, zgodnie
ogólnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.
13. Nauczyciele na spotkaniach wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują
w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
14. Należy uczulić uczniów, żeby korzystali tylko z własnych przyborów i pomocy
naukowych.

15. Po każdych zajęciach należy wywietrzyć salę i udostępnić ją dla uczniów, aby uniknąć
gromadzenia się uczniów na szkolnych korytarzach.
16. Należy uczulić uczniów, żeby zachowywali ścisłe zasady higieny rąk, ust, nosa i dróg
oddechowych.
17. Nie rekomenduje się noszenia biżuterii na dłoniach i przedramionach z uwagi na
utrudnioną możliwość dezynfekcji.
18. Zobowiązuje się nauczycieli do przeciwdziałania gromadzeniu się uczniów na korytarzach
szkolnych i na terenie szkoły.
19. Na zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych,
chyba że zaistnieje sytuacja wyjątkowa, tylko za zgodą nauczyciela.
20. W środki ochrony osobistej do zakrywania ust i nosa a także rękawiczki jednorazowe
uczniowie wyposażają się we własnym zakresie.
21. Podczas zajęć praktycznych zaleca się zakrywanie ust i nosa, a także używanie
rękawiczek jednorazowych
22. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić
i dezynfekować.
23. Każdy uczeń, zgodnie z obowiązującymi regulaminami pracowni zawodowych, po
zakończeniu zajęć sprząta swoje stanowisko i dokonuje jego dezynfekcji.
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ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, klamek, włączników,
uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich.
25. Podczas przerw należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym
pomieszczeniu, w związku z tym zaleca się korzystanie w dziedzińca wewnętrznego
szkoły
26. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.
27. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w wyznaczonych obszarach.
28. Rodzice, opiekunowie prawni przychodzą do szkoły po uprzednim umówieniu wizyty
z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem. Zasada ta nie obowiązuje
w dni przeznaczone na konsultacje lub zebrania z rodzicami.
29. Dopuszcza się losowy pomiar temperatury ciała, którego dokonywać mogą: pielęgniarka,
nauczyciele i kadra kierownicza szkoły.

