Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Bystrej
podczas prowadzenia konsultacji w szkole od dnia 1
września 2020 r,

I.

Procedura przychodzenia i wychodzenia oraz przebywania
uczniów na terenie ZSCKR w Bystrej.

1.Przy wejściu na teren ZSCKR w Bystrej w których odbywać się będą
indywidualne i grupowe zajęcia umieszczone są ważne adresy i telefony
kontaktowe do stacji sanitarno- epidemiologicznej oraz służb
medycznych.
2. Po wejściu na teren szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce
płynem dezynfekcyjnym umieszczonym tuż przy drzwiach wejściowych.
1. Na zajęcia w szkole może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Uczeń, nauczyciel 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.
3. Przed wejściem na teren szkoły i do sali lekcyjnych uczniowie nie
gromadzą się w grupach i zachowują odległość minimum 1,5 metra.
4. Uczeń przychodzący na zajęcia ma obowiązek zakrywania ust i nosa
do momentu zajęcia miejsca w sali.
5. Zarówno uczeń jak i nauczyciele – jeżeli uznają to za właściwe –
mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, nawet po zajęciu
miejsca przy stoliku.
6. . Każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie na wzajem
przyborów.

8. Podczas przerw oraz przy wyjściu do toalety uczniowie obowiązkowo
zakładają maseczki lub przyłbice i nie gromadzą się w grupach na
korytarzu.
II. Procedura bezpieczeństwa w salach lekcyjnych.
1. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych przez dyrektora salach.
2. Ławki oraz krzesła w salach wyznaczonych należy dezynfekować
przed i po zajęciach.
3. Sale lekcyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów,
mniej więcej co godzinę.
4. Ławki w salach należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy uczniami
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy stolikami.
5. W salach lekcyjnych przy wejściu umieszczony jest płyn
dezynfekujący ręce. Obowiązkowo korzysta z niego nauczyciel i uczeń
przy każdorazowym wejściu i wyjściu do sali, zgodnie z umieszczona
instrukcją.
III. Postanowienia końcowe.

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania
przez dyrektora ZSCKR w Bystrej.
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Bystra, dnia 28 września 2020 r.
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