
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO 

na terenie Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku 

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Gdańsku 

opracowany na podstawie 

Wytycznych MEN, MZI GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2021 r. 

 

Regulamin obowiązuje w szczególności: 

• Uczniów szkoły dziennej (technikum, szkoła branżowa)  

•  Słuchaczy szkół dla dorosłych (podstawowa, liceum zaoczne i wieczorowe, 

policealna) 

• Słuchaczy KKZ i GAS 

•  Nauczycieli i wykładowców 

• Pracowników administracji i obsługi 

• Uczniów, słuchaczy i nauczycieli podczas zajęć praktycznej nauki zawodu 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/ słuchacz bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie wraz z uczniami przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wejść do przestrzeni wspólnej szkoły. jeden 

opiekun z jednym podopiecznym, zachowując zasadę dystansu wobec innych osób minimum 

1,5 m i zasłaniając nos i usta maseczką ochronną. 

5. Interesanci i inne osoby postronne wchodzące na teren szkoły mają obowiązek 

dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać maseczką usta i nos, 

ograniczyć pobyt w placówce. Pracownik portierni ma obowiązek wpisu w Rejestrze Wejść i 

Wyjść" dane osób trzecich /interesantów/ wchodzących do szkoły oraz godzinę wejścia i 

wyjścia. 



6. Niezwłocznie po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. 

7. Przy wejściu do szkoły dokonywany będzie, przez wyznaczonego pracownika, pomiar 
temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego.  
W CKZ Nr 1 przy wejściu pomiaru temperatury dokonuje wyznaczony pracownik. Pobiera 
termometr bezdotykowy z sekretariatu, oddaje termometr po zakończeniu pomiaru 
temperatury, dezynfekuje uchwyt. Po otrzymaniu stacji dezynfekującej z funkcją mierzenia 
temperatury pracownik portierni nie dokonuje pomiaru temperatury osobom wchodzącym 
do budynku CKZ nr 1 w Gdańsku. 
 
8. Wszystkie używane materiały, narzędzia w trakcie zajęć praktycznych należy  
zdezynfekować po zakończeniu zajęć praktycznych z uczniami.  
 
9. Na teren Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 uczniowie wchodzą do pomieszczeń 
wspólnych (hol szkoły, korytarze) zakrywając maseczką usta i nos, dezynfekując ręce przy 
wejściu. Dopiero po wejściu do pracowni uczniowie mogą zdjąć maseczkę z twarzy.  
 
10. Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, uczeń zostanie natychmiast 
odizolowany w odrębnym, specjalnie w tym celu przygotowanym pomieszczeniu na terenie 
szkoły, a jego rodzice/opiekunowie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
własnym środkiem transportu.  
 
11. W CKZ Nr 1 należy w przypadku zaobserwowania u ucznia niepokojących objawów 
chorobowych powiadomić o tym fakcie pracownika sekretariatu lub kierownictwo CKZ Nr 1 
pod numerem telefonu 58 341-58-32.  
 
Wyznaczony pracownik przyjdzie do sali ucznia celem zaprowadzenia ucznia do izolatorium. 
Należy przyjść po ucznia do sali w maseczce oraz rękawiczkach ochronnych. Uczeń nie może 
być pozostawiony bez opieki w izolatorium. Pomieszczenie izolatorium zostanie natychmiast 
zdezynfekowane po opuszczeniu go przez ucznia.  
 
Sala, której przebywał uczeń musi zostać natychmiast wywietrzona i zdezynfekowana, 
uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają pracownię, przechodzą do innej sali wskazanej 
przez kierownika lub wicedyrektora.  
 
12. W przypadku uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1, którzy mają schorzenia  
górnych dróg oddechowych, alergie itp. objawiające się kaszlem, kichaniem, łzawieniem z 
oczu, rodzice/prawni opiekunowie uczniów zobowiązani są do poinformowania o tym 
kierownictwo CKZ Nr 1 wypełniając oświadczenie, które zostanie przekazane uczniom na 
pierwszych zajęciach do wypełnienia przez rodziców/opiekunów ucznia.  
 
13. 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.  
 

 



 
 
14. Wychodząc z sal zajęć praktycznych i przebywania na przerwie poza salą zajęć  
praktycznych (CKZ Nr 1) uczniowie mają obowiązek zakrycia ust i nosa maseczką lub  
przyłbicą. Przed i po przerwie śniadaniowej uczeń ma obowiązek umycia rąk wodą  
z mydłem/zdezynfekowania rąk.  
 
15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do  
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), zasłanianie podczas kichania i kaszlu oraz  
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  
 
16. Każdy uczeń słuchacz powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które  
w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku. Uczniowie nie mogą wymieniać się  
między sobą przyborami szkolnymi. Uczniowie CKZ Nr 1 wnoszą do pracowni tylko  
zeszyt, długopis i drugie śniadanie. Wierzchnie ubrania, plecaki, itp. pozostawiają  
w metalowych szafkach.  
 
17. W CKZ Nr 1 wyodrębnia się 3 punkty szatni dla uczniów, zlokalizowanych przy:  
 
Wejście nr 1 (wejście główne) – sale nr 115-126 oraz nr 134-149,  
 szatnia nr 1 i nr 2.  
 
Wejście nr 2 (korytarz duży) -sale od nr 128-132, szatnia nr 3.  
 
18. W CKZ Nr 1 uczniowie zajęć praktycznych mają obowiązek zamykania szafek metalowych  
w szatni na kłódkę. Rodzic/opiekun ucznia zapewnia kłódkę dla swojego dziecka.  
 
19. Dyżurny w klasie, ewentualnie nauczyciel prowadzący zajęcia lub pracownik obsługi  
wietrzy salę lekcyjną co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także  
w trakcie zajęć.  
 
20. W czasie przerw uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły,  
korzystać z boiska szkolnego.  
 
21. W czasie przerw uczniowie zajęć praktycznych CKZ Nr 1 spożywają posiłek  
w wyznaczonych miejscach z zachowaniem bezpiecznej odległości: sale od  
nr 115-126 na I piętrze w jadalni; sale od nr 128-149 przy stolikach w wyznaczonym  
miejscu w korytarzu w pobliżu sal zajęć praktycznych. Po zakończeniu przerwy  
śniadaniowej blaty stolików należy wyczyścić.  
 

22. Zabrania się zamawiania posiłków przez uczniów z dowozem przez firmy  
zewnętrzne do szkoły (CKZ Nr 1).  
 
23. Uczeń/słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do szkoły żadnych zbędnych  
przedmiotów.  
 
24. Możliwe jest korzystanie z księgozbioru i innych zbiorów bibliotecznych znajdujących  
się w bibliotece szkolnej - przy oczekiwaniu na wypożyczenie książki należy uwzględnić  



konieczny okres 2 dni kwarantanny dla materiałów przechowywanych w bibliotece.  
 
24. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów  
i słuchaczy u pracodawców, podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych  
zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów  
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy  
oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego,  
dotyczących poszczególnych branż.  
 
25. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub  
dezynfekować po każdych zajęciach z grupą.  
 
26. Toalety przeznaczone do użytku dla nauczycieli CKZ Nr 1 znajdują się w holu przy  
wejściu nr 1. Uczniowie korzystają z toalet w korytarzu dużym (sale nr 115-128),  
w korytarzu małym (sale nr 130-149).  
 
27. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych,  
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć praktycznych,  
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni  
dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach  
spożywania posiłków, włączników.  
 
28. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do odbywających się w na terenie szkoły zajęć  
lekcyjnych i praktycznej nauki zawodu, zajęć pozalekcyjnych i innych.  
 
Przepisy końcowe  
 
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2021 r. do czasu ich  
odwołania.  
2. Wszyscy pracownicy CKZ Nr1 zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.  
 
Załączniki:  
 
1. Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki  
2. Instrukcja zdejmowania rękawiczek  
3. Plakaty i instrukcje dotyczące mycia rąk  
                                                                                                        podpisano - Dyrektor CKZIU Nr1 

                                                                                                          w Gdańsku 


