Procedury przychodzenia, wychodzenia i przebywania uczniów w CKZ
w czasie konsultacji

1.

Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel), bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.

Konsultacje odbywają się zgodnie z harmonogramem.

3.

Konsultacje nie są obowiązkowe. Organizowane są tylko za zgodą ucznia,
rodzica, opiekuna prawnego.

4.
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w przeprowadzaniu konsultacji, nie może przyjść na zajęcia, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo
sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
5.

Maksymalna liczba uczniów na jednej sali z nauczycielem nie może przekroczyć
– 8 osób

6.

Uczeń nie powinni wnosić na teren CKZ zbędnych rzeczy.

7.

Konsultacje mają charakter pokazowy.

8.

Nauczyciel może zezwolić uczniom na próbę pracy zachowując niezbędne
środki ostrożności w mniejszych grupach do 4 osób.

9.

Na zajęcia każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli placówka zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów
piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów – konieczna jest ich
dezynfekcja .W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie
zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.

10. Uczniowie korzystają z własnych środków ochrony osobistej (ubranie robocze,
obuwie). Rękawice lub inne środki ochrony osobistej uczniowie otrzymują od
CKZ. Mogą zabierać je do domu.
11. CKZ nie zapewnia wody pitnej. Na zajęcia należy przynieść własną butelkę
z wodą.

12. Na terenie CKZ nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
13. Czekając na wejście do pracowni CKZ uczniowie zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m). Na zewnątrz nie obowiązuje zakrywanie nosa i ust.
14. Na teren CKZ (wewnątrz) mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i
nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej placówki
we wszystkich pomieszczeniach
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Podczas wykonywania ćwiczeń na stanowisku pracy, można zdjąć maseczkę.
16. Ponowne zakładanie maseczki następuje w sytuacji gdy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego
pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) podchodzi do niego nauczyciel, aby omówić rezultat pracy,
4) kończy pracę z na stanowisku.
17. Zarówno uczeń jak i nauczyciel, może mieć zakryte usta i nos w trakcie zajęć,
nawet po zajęciu miejsca na stanowisku spawalniczym lub kiedy obserwują
przebieg pracy,
18. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką, mogą nosić przyłbicę. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi
zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami, wynosi 2 m.
19. Przed rozpoczęciem konsultacji nauczyciel informuje uczniów
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z pracowni po zakończeniu
pracy,
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów
po zakończonym czasie zajęć.

20.

Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed CKZ oraz przed pracownią
przed rozpoczęciem pracy oraz po zakończeniu.

21. Telefon do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Cieszynie.

502281 673
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Cieszynie

