Instrukcja prowadzenia kursów w Zespole Szkół nr 3
w Skierniewicach
Podstawowe wytyczne
1.

Na kurs może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Uczestnik kursu ani prowadzący nie może przyjść na kurs, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych.
3. Uczestnicy kursów nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych.

Środki bezpieczeństwa osobistego
1.

Czekając na wejście do szkoły na kurs uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej
1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. 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.
3. Uczestnicy kursu są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali. Po
zajęciu miejsca w sali uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego prowadzący, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków,
pomieszczeń
1. Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, z którego muszą skorzystać
wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali. Obok płynu należy umieścić
informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
3. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby
uczestnicy kursów oraz inne osoby nie musiały ich otwierać.
4. Rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon zdający będą mogli pozostawić przed salą na
przygotowanym do tego celu stoliku.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniach kursu
1. Przed rozpoczęciem kursu należy poinformować uczestników o obowiązujących zasadach
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi osobami,

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z prowadzącym,
wyjścia do toalety
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny
kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym
egzaminie.
2. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą

Informacje dla uczestnika kursu
1. Na kurs może przyjść wyłącznie osoba zdrowa), bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Osoba uczestnicząca w kursie nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych.
3. Uczestnicy kursu nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
4. Czekając na wejście do szkoły albo sali, kursanci zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej
1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
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, z wyjątkiem sal po zajęciu miejsc.
6. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos,
kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
7. Pamiętaj o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi uczestnikami szkolenia
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z prowadzącym,
wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem
egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny
kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów.

