
              Wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły, placówki w czasie epidemii  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I.  procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania słuchaczy, nauczycieli i innych osób 
biorących udział w zajęciach edukacyjnych lub przebywających na terenie szkoły, pracowni 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1. Przed zajęciami lub na zajęciach słuchacz podpisuje oświadczenie, że zapoznał się  

z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii i został 
poinformowany o możliwości dokonania pomiaru temperatury jego ciała, jeżeli zaistnieje 
taka konieczność.  
 

2. W przypadku użycia do pomiaru temperatury ciała innych termometrów, niż termometr 
bezdotykowy, konieczne jest dezynfekowanie ich po każdym użyciu. 

3. Na zajęcia stacjonarne może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (słuchacz, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły ) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

4.  Słuchacz, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w zajęciach stacjonarnych nie 
może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych. 

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 
lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze 
względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa 
obowiązuje na terenie całej szkoły. 

6. Słuchacze i nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w 
sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej słuchacz ma obowiązek ponownie zakryć 
usta i nos, kiedy: 

• podchodzi do niego nauczyciel,  

• wychodzi do toalety, 

• kończy zajęcia i wychodzi z sali lekcyjnej. 

Słuchacze i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 
zajęć, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku w sali lekcyjnej. 

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, 
powinny – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania. 

7. Na zajęciach każdy słuchacz korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Jeżeli zajęcia 
teoretyczne lub praktyczne są prowadzone z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, z 
których bezpośrednio będą korzystali słuchacze – konieczna jest ich dezynfekcja. W 
przypadku materiałów jednorazowych, których słuchacze nie zwracają, dezynfekcja nie jest 
konieczna.  

W przypadku zajęć praktycznych, wymagających bezpośredniego kontaktu słuchacza z inną 
osobą należy: 

• używać jednorazowych rękawiczek (na zdezynfekowane ręce) bezpośrednio przed 
rozpoczęciem czynności przygotowania, np. stanowiska do zabiegu kosmetycznego, 

• stosować osłonę ust i nosa ( np. maseczkę/przyłbicę ) przed przystąpieniem do pracy z 
drugą osobą (masaż, zabiegi kosmetyczne, itp.). 

8. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot 
przyjmujący słuchaczy 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.  
 

9. Osoby, które uczestniczą w zajęciach, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo 
przebywać na terenie szkoły, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń ( zachowanie 1,5 
m dystansu społecznego pomiędzy osobami ). Osoby przebywające w szkole zostają 
pouczone o tym, że zobowiązane są ograniczyć kontakt ze sobą do minimum. 
 

10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy między zajęciami, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez słuchaczy z pobytu na świeżym 
powietrzu w czasie przerw między zajęciami. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

II.  procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osób uczestniczących w zajęciach, 
jak również wśród pracowników szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Jeżeli osoba uczestnicząca w zajęciach przejawia niepokojące objawy choroby należy: 

• zapewnić odizolowanie osoby, przejawiającej objawy choroby, w odrębnym 
pomieszczeniu/wydzielonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 
osób, 

• w razie pogarszania się stanu zdrowia chorego należy wezwać pogotowie ratunkowe,  

• w przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, 
chory powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać 
z teleporady medycznej. 
 

2. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do 
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania 
porady.  
 

Stacja sanitarno-epidemiologiczna: 

ul. Banacha 4, 44-100 Gliwice, 

tel.: 666-227-205 / 882-456-230 / 32 338-05-10 / 32 338-05-11 

 

Oddział zakaźny: 

Szpital Miejski nr 4, ul Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice 

tel.: 32 231-88-88 

 

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 

tel.: 800-190-590 

 

Numer alarmowy: 

tel.: 112 


