
 

 

Regulamin  funkcjonowania  Cechowej  Szkoły  Rzemieślniczej w Gnieźnie 

 w czasie epidemii Covid-19. 

  Wytyczne  dla nauczycieli/pracowników szkoły 

 

1. W szkole może pracować nauczyciel/pracownik bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Wszyscy nauczyciele/pracownicy wchodzący do budynku szkoły obowiązkowo 

dezynfekują ręce.  

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

do budynku szkoły) nauczyciele/pracownicy szkoły zakrywają nos i usta. 

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

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u siebie objawy wskazujące na infekcję dróg 

oddechowych, w tym gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, niezwłocznie przerywa 

zajęcia i o fakcie tym powiadamia Dyrektora Szkoły. Kontaktuje się telefonicznie  

z lekarzem POZ. 

6. Obszar, w którym poruszał się nauczyciel/pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). Należy zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

7. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy wskazujące na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, 

należy odizolować ucznia w wydzielonym izolatorium: ul. Kostrzewskiego 5 - sala 

2.22. (drugie piętro, w korytarzu obok sekretariatu), ul. Tumska 15 – pokój Zarządu. 

Uczeń przebywa tam pod opieką z zapewnieniem 2 m odległości od innych osób. 

Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia  

ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

8. W przypadku zmiany sali lekcyjnej przez  klasę (grupę) dezynfekowane są w tych 

salach przed rozpoczęciem zajęć klamki drzwi oraz blaty stołów.  

9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory  

do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć wychowania 

fizycznego należy czyścić lub dezynfekować. 

10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości  

po każdych zajęciach. 

11. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole należy czyścić 

i dezynfekować (sprzęt fryzjerski, sprzęt w pracowni komputerowej: myszki, 

klawiatury). 



 

 

12. Sprzęt znajdujący się w sali i wykorzystywany w czasie zajęć należy dezynfekować: 

klawiatura i myszka komputera, z którego korzysta nauczyciel. 

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

14. Podczas realizacji  zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

15. Podręczniki wykorzystywane podczas zajęć w tym samym dniu przez różne klasy  

należy czyścić lub dezynfekować. 

16. Podręczniki wykorzystywane przez uczniów są każdorazowo po zajęciach przynoszone 

do sekretariatu. Przed kolejnym użyciem są dezynfekowane przez bibliotekarza 

ubranego w jednorazowe rękawiczki i przyłbicę. 

17. Podręczniki nie muszą być dezynfekowane lub czyszczone w przypadku ich 2 dniowej  

kwarantanny. 

18. Nauczyciel zezwala na spożywanie własnych posiłków przez uczniów w czasie przerwy 

z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.  

19. Numery telefonów do służb medycznych, inspekcji sanitarnej: 

 Pogotowie ratunkowe:  999 lub 112, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Św. Wawrzyńca 18 Gniezno: 

61 4262242,   61 4262243,     693023355, 

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

61 8740207 

 

 

 

 


