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Załącznik do Zarządzenia 23/2020 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CKPiDN  

W ZWIĄZKU Z COVID-19 

Cztery podstawowe zasady  

W Centrum przestrzegane są cztery najważniejsze zasady:  

 zachowanie dystansu społecznego,  

 stosowanie maseczek lub przyłbic,  

 dezynfekcja rąk,  

 wietrzenie i dezynfekcja środkami dezynfekcyjnymi pomieszczeń i sprzętu 

dydaktycznego.   

Zasady poruszania się po obiekcie  

1. W Centrum wprowadza się trzy strefy: 

 strefa I (warsztaty) – wejście dla uczniów, słuchaczy i nauczycieli prowadzących 

zajęcia od strony Inkubatora In-Tech; 

 strefa II (pomieszczenia dydaktyczne na parterze w części administracyjnej) – wejście 

główne od strony ul. Wojska Polskiego; 

 strefa III (administracja na I piętrze) – wejście boczne w części administracyjnej od 

strony inkubatora In-Tech. 

2. Przy każdym wejściu do Centrum są zamieszczone numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.  

3. Każda osoba po wejściu do budynku jest zobowiązana do posiadania maseczki lub 

przyłbicy oraz do dezynfekcji rąk. W przypadku braku maseczki, będzie można ją 

otrzymać w Centrum.  

4. W celu usprawnienia komunikacji na korytarzach (minimalizacja liczby osób), ustala się 

indywidulany dla każdej sali dydaktycznej (laboratorium) harmonogram przerw.  

5. Osoby znajdujące się w danej strefie korzystają wyłącznie z sanitariatów znajdujących  

w tej strefie. 

6. W ciągach komunikacyjnych wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum 

poruszają się w maseczkach lub przyłbicach.  

7. W trakcie przerw lekcyjnych uczniowie, słuchacze, nauczyciele oraz inne osoby  

zachowują w ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniu socjalnym minimalną 

odległość 1,5 m. 

8. W pokoju nauczycielskim jednocześnie może przebywać maksymalnie czterech 

nauczycieli. 

9. Ogranicza się do minimum obecność na terenie Centrum osób trzecich. Fakt pobytu takiej 

osoby należy zgłosić w sekretariacie w celu odnotowania danych personalnych (imię 

i nazwisko oraz numer telefonu tej osoby). Osoby te obowiązuje  stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Nie mogą 

one w sposób dowolny poruszać się po obiekcie. 

Organizacja zajęć oraz higiena i dezynfekcja pomieszczeń  

1. Do Centrum może uczęszczać uczeń oraz słuchacz bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
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2. Przy wejściu do budynku Centrum zamieszcza się informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekcyjnego. Wszystkim 

wchodzącym do Centrum umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk, 

a w przypadku braku maseczki – otrzymuje się ją od pracownika Centrum. 

3. Uczniowie/słuchacze zdejmują nakrycia wierzchnie w sali, w której mają zajęcia. Zasada 

ta nie dotyczy uczniów odbywających zajęcia  przy obrabiarkach konwencjonalnych oraz 

z obróbki ręcznej, którzy będą korzystali z szatni z wcześniej zdezynfekowanymi 

boksami.  

4. Na drzwiach każdej sali dydaktycznej są zamieszczone informacje o harmonogramie 

przerw oraz infografiki z podstawowymi zasadami odnoszącymi się do zapobiegania 

COVID-19.  

5. Centrum posiada termometry bezdotykowe, jednakże pomiar temperatury nie jest 

obowiązkowy.  Pomiaru dokonuje się jedynie na wniosek ucznia/słuchacza/pracownika 

lub za jego zgodą. 

6. Po wejściu uczniów/słuchaczy do sali lekcyjnej, nauczyciel przeprowadza wywiad 

dotyczący samopoczucia uczniów (w tym objawów typowych dla COVID-19), a w dwóch 

pierwszych tygodniach zajęć informuje także o zasadach zapobiegania, przeciwdziałania 

i zwalczania COVID-19, w tym także procedurach obowiązujących w Centrum. Ważnymi 

elementami są tutaj: poprawny sposób zakładania i ściągania maseczki, sposób mycia rąk, 

unikanie dotykania ust, nosa, oczu oraz „bezpieczny” dla otoczenia sposób kichania. Fakt  

takiego szkolenia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  

7. Na zakończenie zajęć nauczyciel ponownie przeprowadza wywiad dotyczący 

samopoczucia uczniów/słuchaczy. 

8. Jeśli nauczycieli/pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia lub słuchacza objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, 

należy go odizolować w odrębnym pomieszczeniu – w przypadku Centrum jest to szatnia 

damska znajdująca się w strefie warsztatów. Dalsze czynności określa procedura 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19. 

9. Sale dydaktyczne są regularnie wietrzone i dezynfekowane. W przypadku komputerów 

stosowana jest jednorazowa folia kuchenna powlekająca klawiaturę oraz myszkę. 

W procesie dezynfekcji sprzętu oraz wietrzenia sal, pracowników obsługi wspierają 

nauczyciele uczący w danej sali dydaktycznej.  

10. 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. 

11. Na terenie Centrum oraz w  każdej sali dydaktycznej znajdują się płyny dezynfekcyjne 

oraz kosze na zużyte maseczki, rękawiczki, folie i inne materiały stosowane w związku 

z COVID-19. 

12. W trakcie lekcji nauczyciele mają założone maseczki lub przyłbice, natomiast uczniowie 

zachowują minimalną odległość 1,5 m, a jeśli w pewnych fragmentach zajęć nie będzie to 

możliwe, koniecznie zakładają maseczki. 

13. W laboratorium obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych uczniowie/słuchacze są 

bezwzględnie zobowiązani do posiadania własnych okularów ochronnych. Nie ma 

możliwości skorzystania z okularów innego ucznia/słuchacza.  
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14. W trakcie przerw (według obowiązującego harmonogramu) uczniowie/słuchacze mogą 

wyjść przed budynek Centrum. Po powrocie z przerwy uczeń/słuchacz ponownie 

dezynfekuje ręce.   

15. W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych znajdują się infografiki przedstawiające 

poprawne mycie rąk. Czystość urządzeń sanitarnych, w tym ich dezynfekcja lub 

czyszczenie z użyciem detergentu jest utrzymywana na bieżąco. 

16. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 

z uczniami, słuchaczami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u  pracowników  

 i  uczniów  

1. Wyznacza się szatnię damską w strefie warsztatów, jako izolatkę dla osoby u której 

wystąpią objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w tym 

w szczególności gorączkę, kaszel.  

2. Wyznacza się wejście do Centrum od strony Urzędu Celnego do komunikacji 

w przypadku zdarzeń związanych z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-19. 

3. Nauczyciel lub inna osoba, która stwierdzi podejrzenie u ucznia/słuchacza Centrum 

podejrzenie zakażenia wirusem COVID-19, bezzwłocznie: 

a. umieszcza tę osobę (z zachowaniem reguł sanitarnych) w izolatce, o której mowa 

w p.1; 

b. informuje o swoim podejrzeniu dyrektora/zastępcę dyrektora, kierownika 

szkolenia praktycznego lub specjalistę ds. kadrowych o swoim podejrzeniu; 

c. w przypadku ucznia, osoba z kierownictwa Centrum informuje bezzwłocznie 

o zaistniałym podejrzeniu rodziców ucznia lub prawnych opiekunów, szkołę 

z której jest uczeń oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a następnie  

podejmuje czynności wskazane przez tę Stację. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  Dalsze 

czynności będą wynikały z tej teleporady, a w skrajnym  przypadku, odizolowanie tej 

osoby i powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przez dyrekcję 

Centrum. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Centrum, należy 

stosować Procedury postępowania na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia 

zakażenia SARS-CoV-2u. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/słuchacz/pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 

z funkcjonującym w CKPiDN procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych 

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. Zawsze w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 


