Zasady prowadzania zajęć praktycznych w ZSCKR w Siennicy Różanej
w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii
§1
Zasady prowadzenia zajęć praktycznych w obiektach warsztatu szkolnego
1.

Czekając na wejście do budynku warsztatów szkolnych, uczniowie stosują się do zaleceń
Ministerstwa Zdrowia:


Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką.



Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle lub kicha.
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Obowiązkowo zakrywaj usta i nos stosując maseczki, jeżeli szkoła zostanie
zakwalifikowana do strefy, w której należy ich używać w miejscach publicznych.
Do budynku należy wchodzić tak, aby jednorazowo w szatni znajdowało się maksymalnie
4 uczniów.
Bezpośrednio po wejściu należy zdezynfekować dłonie.
Po przebraniu się w stroje robocze uczniowie udają się do pomieszczeń w których odbywają
zajęcia.
Przed rozpoczęciem zajęć, jeśli u ucznia występują objawy takie jak: kaszel, duszność
i problemy z oddychaniem należy u ucznia wykonać pomiar temperatury.
Po stwierdzeniu gorączki uczeń pozostaje w izolatce, a nauczyciel ustala czy w ciągu
ostatnich 14 dni przebywał on w rejonie zagrożenia epidemiologicznego.
Jeżeli uczeń nie przebywał w/w regionie a wymienione objawy wskazują na przeziębienie
uczeń pozostaje w izolatce a nauczyciel informuje rodzica o stanie zdrowia ucznia.
Jeżeli uczeń przebywał w/w regionie i występują u niego wymienione objawy uczeń
pozostaje w izolatce a nauczyciel informuje rodzica o stanie zdrowia ucznia oraz
bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.
Przerwy odbywają się w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela według harmonogramu
odbywania zajęć praktycznych.
Po powrocie z przerwy uczeń ma obowiązek dezynfekcji rąk.
Po wyjściu do łazienki uczeń ma obowiązek dokładnie umyć ręce.
§2
Zasady prowadzenia zajęć nauki jazdy samochodem i ciągnikiem, pracy maszynami
oraz obsługi i użytkowania kombajnów zbożowych

1.

Uczniowie objęci kwarantanną lub mający objawy chorobowe tj. gorączkę, kaszel, katar mają
kategoryczny zakaz uczestnictwa w zajęciach nauki jazdy.

2.

3.

Uczniowie i nauczyciele przed wejściem do pojazdu zobowiązani są zdezynfekować ręce
w miejscach specjalnie przeznaczonych do tego celu, a także mieć założone środki ochrony
osobistej tj. rękawiczki oraz maseczkę.
Pojazdy do nauki jazdy przed każdymi zajęciami są dezynfekowane.

Zasady obowiązują od dnia 01 września 2020 r.

