
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  
W TECHNIKUM EKONOMICZNYM  

W SZCZECINIE   
w związku z przeprowadzeniem konsultacji dla uczniów,  

wprowadzona w związku z zapobieganiem,  
przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 

 
 

1. Konsultacje są organizowane dla uczniów, którzy zgłosili wcześniej swój udział 
nauczycielowi i umówili się na wskazaną godzinę. 

2. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie 
zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 

3. Konsultacje mogą prowadzić wyłącznie nauczyciele zdrowi, bez objawów 
choroby zakaźnej. 

4. Na terenie Technikum Ekonomicznego mogą przebywać jedynie pracownicy  
i uczniowie. 

5. Konsultacje odbywają się w oddzielnych salach. Zajęcia muszą być tak 
zorganizowane, by w jednym dniu w danej sali przebywał tylko jeden nauczyciel 
z młodzieżą, z którą jest umówiony. 

6. W sali lekcyjnej może przebywać nauczyciel i maksymalnie sześciu uczniów,  
z wyjątkiem sali 27 gdzie jednorazowo przebywać może dwunastu uczniów. 

7. W sali lekcyjnej odległości między stanowiskami uczniów wynosić powinny 1,5m 
z zachowaniem zasady 1 ławka szkolna - 1 uczeń. 

8. Uczeń zobowiązany jest do korzystania w szkole z własnych przyborów, 
podręczników, które w czasie zajęć znajdują się na ławce ucznia. Zabronione 
jest wzajemne pożyczanie podręczników i pomocy naukowych. 

9. Uczniowie i pracownicy szkoły, w trakcie pobytu na terenie placówki, 
zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (odległość min. 1,5m). 

10. Przy wejściu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz instrukcja dezynfekcji. 
Każdy wchodzący na teren Technikum Ekonomicznego ma obowiązek 
dezynfekcji rąk. 

11. W pomieszczeniach sanitarnych stale dostępne jest mydło i ciepła woda oraz 
instrukcja mycia rąk. Wskazane jest jak najczęstsze mycie rąk. 

12. Pomieszczenia szkoły są codzienne sprzątane.  

13. Dezynfekcji podlegają powierzchnie dotykowe, poręcze, klamki, włączniki 
światła, uchwyty, klawiatury, myszki komputerowe, poręcze krzeseł, blaty biurek  
i ławek. 



14. Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania obecności młodzieży, 
sporządzania każdego dnia imiennej listy obecności uczniów biorących udział  
w konsultacjach i przebywających w tym samym czasie w tej samej sali. 

15. Zaleca się wietrzenie pomieszczeni co najmniej jeden raz na godzinę. 

16. Zakazuje się uczestnictwa w konsultacjach uczniom zakatarzonym, kaszlącym, 
 z podwyższoną temperaturą lub innymi objawami chorobowymi.  

17. W przypadku pojawienia się jednego z objawów COVID-19, takich jak: gorączka, 
kaszel, duszności, problemy z oddychaniem należy odizolować ucznia  
w pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 
dezynfekujący. 

18. Wyznacza się pomieszczenie 02 jako izolatkę, na wypadek zaistnienia 
konieczności odizolowania osoby, w przypadku stwierdzenia objawów 
chorobowych. 

19. Uczeń pozostaje pod opieką pracownika szkoły, o jego stanie poinformowany 
jest rodzic, który ma obowiązek niezwłocznie pojawić się w placówce. 

20. Należy bezzwłocznie powiadomić telefonicznie Urząd Miasta, Kuratorium 
Oświaty, Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Szczecinie  
i zastosować się do wydanych zaleceń. 

21. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie 
odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie uczniów na konsultacje 
 i powiadamia się Powiatową Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Szczecinie. 

22. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, 
poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje się powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

23. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły, w trybie pilnym, ustala listę osób, która miała 
kontakt z uczniem lub pracownikiem na terenie placówki. 

24. Wszyscy pracownicy szkoły prowadzący konsultacje mają obowiązek zapoznać 
się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”. 

25. Podczas organizacji konsultacji uczniów uwzględniane są na bieżąco wytyczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 
Narodowej. 

         Dyrektor Szkoły 

         Andrzej Kobylec 

  


