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Procedury bezpieczeństwa podczas konsultacji  
w Zespole Szkół Elektrycznych  

im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku 
 
 

 
Informacje podstawowe. 

 

1.1.  Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2.  Uczeń  i nauczyciel nie  może przyjść na konsultacje, jeżeli  przebywa w  domu 

z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo jest objęty 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

1.3.  Jednocześnie w grupie/sali może przebywać do 12 uczniów. 
 

1.4. Podczas konsultacji w każdej sali przypadają 4 m2 na osobę, 2 m dystansu 

społecznego pomiędzy osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami oraz 1 uczeń – 

1 stolik. 
 

1.5.  Podczas konsultacji każdy korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 
 

cyrkla, kalkulatora, podręcznika, itd. Nie można pożyczać przyborów od innych. 
 

1.6. Sala, w której odbywają się konsultacje, będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę. 

 
 

Środki bezpieczeństwa osobistego. 
 

 

2.1.    Na  teren  szkoły  mogą  wejść  wyłącznie  osoby  z  zakrytymi  ustami  i  nosem  

2.2.  Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce środkami do tego 

przeznaczonymi w wyznaczonym miejscu. 

2.3. Czekając  na  wejście  do  sali,  w  której  wyznaczono  konsultacje,  uczniowie 
 

zachowują odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
 

2.4. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć 
 

zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, nawet po zajęciu miejsca w sali. 
 

2.5.    Dezynfekcji rąk należy dokonać każdorazowo, jeśli zachodzi taka potrzeba w sali, 

gdzie odbywają się konsultacje. 

 
 
 
  



2  

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem. 
 

 

3.1.    Jeżeli   uczeń   podczas   konsultacji   przejawia   niepokojące   objawy   choroby, 

nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia 

w odrębnym pomieszczeniu – sali P19 (izolatka). 

 

3.2.   Jeżeli nauczyciel podczas konsultacji przejawia niepokojące objawy choroby, 

informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie go w odrębnym 

pomieszczeniu – sali P19 (izolatka). 

3.3.    Dyrektor szkoły informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia/nauczyciela – także pogotowie 

ratunkowe. 

3.4.    Obszar,  w  którym  poruszała  się  osoba  z  podejrzeniem  zakażenia,  poddany 

zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z zaleceniami państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 

 
 
Nauczyciele. 

 
4.1.   W razie potrzeby wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie 

obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

4.2.    Organizują konsultacje indywidualne lub grupowe (do 12 osób) z uwzględnieniem 

odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 

4.3. Zwracają uwagę, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 
 

4.4. Wietrzą salę, w której organizują konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 
 

4.5. Zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 
 

4.6.    Unikają  organizowania  większych  skupisk  uczniów  w  jednym  pomieszczeniu, 

w tym ustalają bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu 

zajęć. 
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Uczniowie. 
 

 

5.1. Nie umawiają się na konsultacje, jeżeli są chorzy lub w ich domu przebywa ktoś na 
 

kwarantannie lub w izolacji. 
 

5.2.   Jeżeli umówili się na konsultacje, a nie mogą przyjść, zgłaszają ten fakt odpowiednio 

wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

5.3.    Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie mogą 

ich pożyczać od innych uczniów. 

5.4.    Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie 

podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa 

i ust. 

5.5.    Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

5.6.    Unikają większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, 

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 


