
Organizacja zajęć w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Krakowie od 1 września 2020 r. 

1. Organizacja zajęć w Centrum (dalej: szkoła): 
 

 Do szkoły może uczęszczać słuchacz,  uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 
w izolacjiw warunkach domowych lub w izolacji. 

 Przy wejściu do budynku  do budynku Centrumuczeń, słuchacz ma obowiązek 
dezynfekowania rąk oraz założenie maseczki.  

 Interesanci wchodzący do przestrzeni wspólnej szkoły,zachowujązasady: 

a) dystansuod pracowników szkoły min. 1,5 m,  

b) zachowują zasady związane  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli(m.in. 
stosują  środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). 

 Uczniowie, słuchacze i pracownicy składają dobrowolną informację czy miały 
styczność osobami zarażonymi. 

 Do szkoły mogą przychodzić jedynie uczniowie, słuchaczebez objawów chorobowych 
sugerujących infekcjędróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.’[ 

 Należy ograniczyć przebywanie w szkoleosób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

 Termometrybezdotykowe znajdować się będą w sekretariacie głównym i  Internacie 
Bezwzględnie muszą być dezynfekowane  po użyciu w danej grupie.  

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia, słuchacza objawy mogące wskazywać 
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,należy 
odizolować ucznia, słuchacza w Izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów ( w przypadku ucznia) o 
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 Obowiązująogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 



 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, należy czyścić lub dezynfekować. 

 Uczeń, słuchacz  posiada własne przybory i podręczniki. 

 Należy wietrzyć sale, częściwspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i 
placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami, słuchaczami oraz nauczycielami. 

 Biblioteka szkolnapracuje zgodnie z harmonogramem. Wprowadza się okres 2 dni 
kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

 Nauka odbywa się dla ucznia słuchacza w jednej Sali lekcyjnej 

 W Sali uczniowie, słuchacze nie używają maseczek, podczas przerw na korytarzach 
zakładają maseczki 

 Podczas przerw sale lekcyjne mają być  wietrzone – odpowiedzialny jest za to 
nauczyciel 

 

2. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i 
powierzchni 

 Przy wejściu głównymumieszczone są  numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych. 

 Wszystkie osoby wchodzące do Centrum mają bezwzględnie  

 dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, 

 miały zakryte usta i nos 

  nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 Pracownicy, uczniowie i słuchacze mają regularnie myć ręce wodą z mydłem  

 Kierownik administracji prowadził będzie  monitoring codziennych prac 
porządkowych, ze szczególnymuwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 
dezynfekcjipowierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 



 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakatyz zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje 
dezynfekcji. 

 Czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z 
użyciem detergentu odbywa się na bieżąco. 

 Na terenie znajdują się pojemniki na zużyte maski lub rękawice jednorazowych, należy 
z których należy korzystać 

 

3. Gastronomia – bufet szkolny 
 Korzystanie z posiłków odbywasię w na terenie bufetu z zachowaniem  prawidłowych 

warunków sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Ajent 
odpowiada za zgodność z zaleceniami 

 

4. Organizacja pracy bursy/internatu 
 W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów 

chorobowychdróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 Przy wejściu do internatu wychowankowie oraz pracownicymają obowiązek 
zdezynfekować ręce 

 Regularnie należy sprzątać  

 w miejscach pracy,  

 pokoje wychowanków  

 przestrzenie wspólne, 

 szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymywanie czystości w 
pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz 
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 
światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w 
salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.  

 Wychowankowie internatu powinni starać się zachować: 

 dystans podczas pobytu w internacie,  

 czystość w użytkowanych pomieszczeniach 

  często myć ręce ciepłą wodą z mydłem  

  wietrzyć pomieszczenia mieszkalne 

 Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne 
oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce iograniczyć dostęp do nich dla 
osób trzecich.  

 Nie należy zabierać ze sobą dointernatu niepotrzebnych przedmiotów. 



 przebywanie osób z zewnątrz w internacie ogranicza się  do niezbędnego minimum, z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

 W celu skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia, każdy uczeń ma 
obowiązek przekazania numerów telefonów do rodziców. 

 W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg 
oddechowych, należy: 

 natychmiast odizolować go od innych osób  

  niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 

 Skorzystać zteleporady medycznej 

 Uzgodnić odbiór przez rodziców wychowanka 

 W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować 
podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie 
łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach 
wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki). 

 Pracownicy obsługi i administracji bursy/internatu powinni ograniczyć kontakty z 
wychowankami oraz nauczycielami. 

5.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły/internatu 
 Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcjędróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacjiw warunkach domowych lub w izolacji. 

1. uzyskaćteleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien onskontaktować się 
telefonicznie zlekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 
medyczną.  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznienależy poddać gruntownemu sprzątaniu, 
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 
zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przezorgany Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

5. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w Centrum , w 
których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 
osób, które miały kontakt z zakażonym. 


