
Załącznik 5 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2020 

z dnia 31. 08. 2020 r.  

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE SŁUCHACZY 

Do szkoły, zgłaszają się wyłącznie słuchacze zdrowi (bez objawów kaszel, 

katar, podwyższona temperatura) i spoza grupy podwyższonego ryzyka 

(nikt z rodziny/bliskich nie podlega kwarantannie), oraz bez chorób 

współistniejących (chorób, które w wyniku zachorowania na COVID-19 

mogą skutkować poważnymi komplikacjami zdrowotnymi). W przypadku 

podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączka) słuchacz pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

wychowawcę lub Dyrektora Szkoły. Jeśli słuchacz lub członek jego  

rodziny przebywa na kwarantannie wówczas pozostaje w domu i 

obowiązkowo powiadamia wychowawcę lub Dyrektora Szkoły.  

Jeśli słuchacz jest w trakcie rekonwalescencji po przebyciu poważnej 

choroby wówczas po zasięgnięciu opinii lekarza rodzinnego pozostaje w 

domu i obowiązkowo powiadamia wychowawcę lub Dyrektora Szkoły. 

Słuchacze z objawami choroby oraz z grupy podwyższonego ryzyka  

i z chorobami współistniejącymi pozostają w domu i podlegają nauczaniu za 

pomocą materiałów przesłanych przez nauczycieli na adres email 

kierunkowej poczty elektronicznej. 

OBOWIĄZKI SŁUCHACZY 

Słuchacz przychodząc do szkoły: 

1) Zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi na terenie szkoły 

Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 i do ich 

stosowania min.: wywiad i badanie temperatury. 

2) W uzasadnionych przypadkach poddaje się pomiarowi temperatury 

dokonanego przez wyznaczonego pracownika szkoły/nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

3) Zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu, adresu email 

oraz do odbierania telefonów od Dyrektora lub upoważnionych 

pracowników szkoły. 

4) Przychodzi do szkoły w maseczce, w rękawiczkach z własnymi przyborami 

i podręcznikami, wodą do picia. 



5) Zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m. od innych osób, przed wejściem 

do budynku szkolnego dezynfekuje ręce. 

6) Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem zajęć/konsultacji 

i przydziału do grupy. 

7) Słuchacz wchodzi do sali lekcyjnej pojedynczo, zajmuje wyznaczone 

miejsce, bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela. 

8) W sali lekcyjnej słuchacz nie musi nosić maseczki, zakłada ją wtedy, gdy 

niemożliwe jest zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych 

słuchaczy. 

9) Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych po 

zakończeniu ćwiczeń są czyszczone i dezynfekowane przez słuchaczy.  

10) Słuchacz zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu. 

 

 


