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Uczeń/słuchacz jest zobowiązany do wypełnienia wywiadu epidemiologicznego 
 

    Praca może się odbywać  w dwu, max cztero osobowych zespołach w zależności od  
         powierzchni pracowni oraz znajdujących się w niej urządzeń.  

Jedna grupa uczniów/słuchaczy przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej Sali  
         chyba, że jej zmiany wymaga charakter sprzętu np.: komputery, specjalistyczny sprzęt  
         medyczny czy techniczny.  

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów/słuchaczy w sali nie może być mniejsza niż 4 m2  
         na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem  
         mebli oraz innych sprzętów, które  się w niej znajdują.  
Stanowisko pracy ucznia/słuchacza wyznacza nauczyciel zgodnie z zachowaniem  
         zasad  bezpieczeństwa. 

   Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można  
  skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane   podczas     
  zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów/słuchaczy wynoszą min. 1,5 m.  

   Ćwiczenia mogą być wykonywane jedynie z udziałem  narzędzi lub fantomów. 

   Nie wolno wykonywać ćwiczeń ani na sobie ani na prowadzącym.  
  Ta sama zasada dotyczy pokazów i prezentacji dotyczących procedur medycznych,    
  kosmetycznych czy  zabiegów. 

Uczeń/słuchacz posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą  
         znajdować się na stoliku szkolnym ucznia/słuchacza lub w torbie. Uczniowie/słuchacze nie  
         powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi długopisami, napojami,  
         kanapkami i tym podobne. 
Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby  
         także w czasie zajęć. 

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb,  
         jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

Pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły jest możliwy przy zachowaniu zmianowości   
         grup i dystansu pomiędzy uczniami/słuchaczami. 

Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

Uczniowie nie stykają się ze sobą - różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne  
         godziny przerw. 

Uczeń/słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między  
         sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5m. 

Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  
         z uczniami/słuchaczami  oraz nauczycielami. 
Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń/słuchacz zdrowy, bez objawów chorobowych  
         sugerujących chorobę zakaźną.  

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno uczniowi/słuchaczowi  
         przyjść do szkoły.  

Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce 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.  

   Termometr bezdotykowy dezynfekuje się po każdorazowym użyciu tj.: po każdej osobie. 

Jeżeli uczeń/słuchacz manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy  
         odizolować go w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od  
         innych osób i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną,  
         oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu  zdrowia zadzwonić pod nr 999  
         lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni  koronawirusem.  
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