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Regulamin  funkcjonowania  Cechowej  Szkoły  Rzemieślniczej w Gnieźnie 

 w czasie epidemii Covid-19  

  Wytyczne  dla uczniów. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy lub pracownicy zakładu pracy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Wszyscy uczniowie wchodzący do budynku szkoły (ul. Kostrzewskiego 5-7,  

ul. Tumska 15) obowiązkowo dezynfekują ręce.  

3. W strefach ogólnodostępnych ( korytarze, hol, toalety, winda, teren przyległy  

do budynku szkoły) uczniowie zakrywają nos i usta własnymi środkami ochrony 

osobistej. 

4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania  

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Na holu oraz korytarzu IKE obowiązuje w miarę możliwości dystans społeczny 

wynoszący min. 1,5 metra. 

6. Obowiązuje zakaz gromadzenia się uczniów w czasie przerw i przed rozpoczęciem 

zajęć w przestrzeniach wspólnych (hole, korytarze oraz na terenie przyszkolnym 

(zgromadzenie to 2 osoby i więcej).  

7. Uczeń posiada własne przybory. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych w czasie trwania 

zajęć. Telefony pozostają schowane w plecakach uczniów. 

9. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

10. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie używają masek lub rękawic jednorazowych to po ich 

wykorzystaniu wyrzucają je do oznakowanego pojemnika na korytarzu szkoły. 

11. W czasie zajęć w salach lekcyjnych uczniowie nie mają obowiązku zakrywania nosa  

i ust. 

12. Uczniowie podczas przerw lekcyjnych wychodzą na korytarz ( hol) lub na powietrze 

obok budynku szkoły zgodnie z opracowanym harmonogramem. Pozostałe przerwy 

lekcyjne spędzają w salach lekcyjnych, w których mają zajęcia, przy otwartych oknach. 

13. Uczniowie podczas przerw w zajęciach realizowanych w budynku szkoły  

na ul. Tumskiej 15 pozostają w salach lekcyjnych, w których mają zajęcia,  

przy otwartych oknach. 

14. W czasie przerw lekcyjnych spędzanych poza salą lekcyjną uczniowie obowiązkowo 

zakrywają nos i usta. 

15. Podczas przerw spędzanych w sali lekcyjnej uczniowie mogą spożywać własne posiłki. 

Nie wolno wymieniać się posiłkami między sobą.    
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16. Po powrocie  z przerwy do sali lekcyjnej uczniowie mają obowiązek zdezynfekowania 

rąk płynem dezynfekującym. 

17. Uczeń, który w trakcie zajęć dostrzega u siebie objawy Covid-19 (podwyższona 

temperatura, kaszel, trudności w oddychaniu) zgłasza ten fakt nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia. 

18. Uczniowie minimalizują wizyty w sekretariacie szkoły do niezbędnych spraw. 

19. W sekretariacie może przebywać jednocześnie 1 osoba. 

20. Zabrania się zamawiania na przerwy posiłków ( fast foodów, pizzy i innych produktów) 

od zewnętrznych dostawców.  

21. Zabrania się wychodzenia poza teren szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych (do obiektów 

handlowych, gastronomicznych). Stwierdzony powyższy fakt będzie skutkował  karą 

dyscyplinarną. 

22. Numery telefonów do służb medycznych, inspekcji sanitarnej: 

 Pogotowie ratunkowe:  999 lub 112, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie, ul. Św. Wawrzyńca 18: 

61 4262242,   61 4262243,     693023355; 

 Szpital Zakaźny im. J. Strusia ul. Szwajcarska 3 Poznań: 61 8739000, 61 8740207. 

 

 


