
Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w czasie uczęszczania na 

konsultacje do Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie.  

Uczeń: 

1. Uczeń przychodząc do placówki powinien posiadać maseczkę zasłaniająca twarz. 

2. Po wejściu do placówki obowiązkowo dezynfekujemy dłonie płynem do dezynfekcji 

rąk znajdującym się na dolnym korytarzu. 

3. Przy wejściu do placówki pracownik mierzy uczniowi temperaturę ciała 

termometrem bezdotykowym. 

4. W razie wystąpienia gorączki powyżej 37 stopni lub podejrzanych objawów uczeń                       

w danym dniu nie zostanie wpuszczony na teren placówki i odnotowane jest to                               

w specjalnej karcie. (podanie nr. telefonu, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania 

ucznia jest obowiązkowe). 

5. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione ( towarzyszące) 

osoby. 

6. Wszelka dezynfekcja oraz sprzątanie prowadzone jest zgodnie z przyjętymi 

procedurami w placówce. 

7. W razie, gdy: rodzic, domownik są w kwarantannie lub ktoś mający kontakt                                    

z uczniem miał podejrzenie COVID-19 uczeń ma całkowity zakaz wstępu do placówki. 

8. Uczeń zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia się na konsultację                                    

z nauczycielem, ponieważ ograniczona jest ilość osób, które mogą jednocześnie 

przebywać w sali. 

9. W sali podczas konsultacji zajmujemy miejsca oznaczone przyklejoną kartką tak, aby 

zachować minimum 1,5 metra odstępu. 

10. Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca                       

w sali. 

11. Uczniowie, których członkowie rodzin przybywali za granicą nie mogą uczestniczyć 

w konsultacjach przez 2 tygodnie od powrotu członka rodziny do domu. 

Ogólne przyjęte rozwiązania dotyczące zachowania się w czasie pandemii są 

wywieszone na drzwiach budynku i pracowni.  

 PROSZĘ O DOKŁADNIE PRZESTRZEGANIE PROCEDUR ZE WZGLĘDU NA NASZE I 

WASZE BEZPIECZEŃSTWO. 



Procedura prowadzenia konsultacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. 

Nauczyciel: 

1. Każdy nauczyciel CKZ prowadzący konsultację zostanie wyposażony w przyłbice 

ochronną i maseczkę, które ma obowiązek używać na terenie placówki. 

2. Po wejściu do placówki obowiązkowo dezynfekujemy dłonie płynem do dezynfekcji 

rąk znajdującym się na dolnym korytarzu. 

3. Przy wejściu do placówki pracownik mierzy nauczycielowi temperaturę ciała 

termometrem bezdotykowym. 

4. W razie wystąpienia gorączki powyżej 37 stopni lub podejrzanych objawów 

nauczyciel w danym dniu nie zostanie oddelegowany do lekarza. Fakt ten zostanie 

odnotowany w specjalnej karcie. 

5. Na terenie placówki nie mogą przebywać żadne nieupoważnione/towarzyszące 

osoby. 

6. Wszelkie czynności dezynfekcji oraz sprzątania prowadzone są zgodnie z przyjętymi 

procedurami placówki. 

7. W razie, gdy domownik lub ktoś mający kontakt z nauczycielem miał podejrzenie 

COVID-19 lub nauczyciel jest objęty kwarantanną, fakt ten należy złościć do dyrektora 

placówki i nie umawiać uczniów na konsultacje. 

8. Każdy nauczyciel prowadzi konsultacje w przydzielonych pomieszczeniach. 

Uczniowie po dezynfekcji i kontroli temperatury udają się do wyznaczonej sali. 

Nauczyciel nie powinien bez ważnej uzasadnionej przyczyny opuścić sali przydzielonej. 

9. Nauczyciel po przyjściu do placówki udaje się bezpośrednio do swojej przydzielonej 

sali. Obowiązuje zakaz zgromadzeń w pokoju nauczycielskim! 

10. Podczas przerwy śniadaniowej w pokoju nauczycielskim może przebywać 

maksymalnie 2 osoby w odpowiednich odstępach. 

11. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali/pracowni przynajmniej po każdym 

spotkaniu konsultacyjnym. 

Proszę o dokładnie przestrzeganie procedur ze względu na nasze i wasze 

bezpieczeństwo. Jakiekolwiek zdarzenie nieprzywidziane związane z pandemią i 

kwarantanna uniemożliwia nam przeprowadzenie egzaminów zawodowych! 



Procedura Postępowania w razie wystąpienia zagrożenia o podejrzeniu zakażenia 

COVID-19 w obiektach CKZ Dobrzechów. 

Uczeń 

1. W trakcie zajęć po stwierdzeniu niepokojących objawów u ucznia tj. podwyższonej 

temperatury, złego samopoczucia - nauczyciel zawiadamia o takim zdarzeniu dyrektora. 

2. Dyrektor zawiadamia o takiej sytuacji rodzica dziecka. W razie nagłego pogarszania 

zdrowia dyrektor zawiadamia pogotowie ratunkowe nie czekając na przyjazd rodzica. 

3. Pomieszczenie, w którym przebywał uczeń należy przewietrzyć, pozostałe osoby 

mające kontakt z uczniem nie opuszczają pomieszczenia do czasu przydzielenia innego 

bezpiecznego pomieszczenia, tak, aby osoby tam przebywająca nie stwarzała 

zagrożenia dla reszty osób w placówce. 

4. Uczeń zostaje umieszczony w specjalnym pomieszczeniu nr 15 (pokój technologa) 

jest odizolowany od reszty osób i zostaje pod kontrolą pracownika, gdzie oczekuje na 

odbiór przez rodzica. 

5. Po wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem zostaje wstrzymane 

przyjmowanie kolejnych grup uczniów i powiadomiona zostaje o zdarzeniu Powiatowa 

Stacja Sanitarno-epidemiologiczna. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddane gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zostają 

zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) jak również 

placówka musi zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez Inspektorat 

Sanitarny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nauczyciel 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel powinien powiadomić 

dyrektora placówki i nie pewien przychodzić do pracy. Należy pozostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno- epidemiologiczną lub oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112                         

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Po stwierdzeniu niepokojących objawów w ciągu pracy tj. podwyższonej 

temperatury, złego samopoczucia nauczyciel zostaje natychmiast odsunięty od 

stanowiska pracy.  

3. Po wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem zostaje wstrzymane 

przyjmowanie kolejnych grup uczniów i powiadomiona zostaję właściwa miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 

3. Nauczyciel na własna odpowiedzialność może opuścić placówkę lub pozostać                         

i czekać na pomoc kogoś z rodziny. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel nie zdecyduje się na samodzielne opuszczenie 

placówki oczekuję na pomoc w specjalnym pomieszczeniu odizolowany od reszty osób. 

5. Pomieszczenie to zostaje zabezpieczone, tak, aby osoba tam przebywająca nie 

stwarzała zagrożenia dla reszty osób przebywających w placówce. 

6. W przypadku szybkiego pogarszania się stanu zdrowia dyrektor lub pracownik 

zawiadamia pogotowie ratunkowe. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał nauczyciel, zostaje poddane gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zostają 

zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) jak również 

placówka musi zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez Inspektorat 

Sanitarny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZYDZIAŁ SAL DLA NAUCZYCIELI UDZIELAJĄCYCH KONSULTACJI W CKZ DLA UCZNIÓW. 

 

 ZAJĘCIA TEORETYCZNE 

IMIĘ I NAZWISKO  NUMER SALI 

Daniel Z. 23 

Wiesław N. 16 

Kowalski Artur/ Mariusz D. 17 (tak, aby nie nakładały się godziny dla dwóch 
gr, mogą być także inne pracownie) 

Wojciech G. 18 

Aleksander Cz. 19 

Mateusz W. 20 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

IMIĘ I NAZWISKO  NUMER SALI 

Wiesław N. STARY BUDYNEK – północna część hali 

Piotr B. DIAGNOSTYKA 

Piotr W. SAMOCHODÓWKA 

Robert B.  BUDOWLANKA/samochodówka sala nr 2 

Daniel Z. ŚLUSARNIA sala nr 3 

Jan B. STARY BUDYNEK – południowa część hali 

Aleksander Cz. CNC sala nr 4 

Mateusz W. PRACOWNIA OBRABIAREK 
KONWENCJONALNYCH sala nr  1 

 

Nauczyciele teoretycznej nauki zawodu prowadzą konsultację według 

obowiązującego podziału godzin. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu prowadzą 

konsultacje codziennie od godziny 8.00 do 12.00.  

Nauczyciele indywidualnie ustalają czas, termin i ilość osób na konsultacjach 

poprzez własny kontakt z uczniami. 

 


