
 Procedura  dotycząca bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z organizowaniem zajęć 

praktycznych w PCKZ  w okresie pandemii .Procedura postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia COVID-19  

1. Do Publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego  mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe – 

dotyczy to uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły.  

2. Pełnoletni uczniowie  mają obowiązek podania w szkole danych kontaktowych (np. nr telefonu) do 

osoby, którą należy powiadomić w przypadku podejrzenia u nich niepokojących objawów 

chorobowych.  

3. Rodzice niepełnoletnich uczniów  mają obowiązek podać nr telefonu, pod którym można się z nimi 

skontaktować w przypadku podejrzenia u ich dziecka niepokojących objawów chorobowych.  

4. W budynku Centrum  zostaje wydzielone pomieszczenie tzw. izolatka, w którym przebywa uczeń 

lub pracownik , w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania w trakcie pobytu w centrum.  

5. Izolatka jest wyposażona w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica, 1 fartuch 

ochronny, 2 maseczki medyczne, co najmniej 10 par rękawiczek jednorazowych. 

 6. Jeśli w trakcie pobytu w centrum u ucznia stwierdzono objawy charakteryzujące się dusznością, 

kaszlem, gorączką: - nauczyciel telefonicznie zawiadamia wicedyrektora o zaistniałej sytuacji oraz 

rodziców niepełnoletniego ucznia - wskazany przez wicedyrektora pracownik bezzwłocznie 

zabezpiecza się w przyłbicę lub dodatkowo w maseczkę oraz rękawiczki i prowadzi ucznia do izolatki, 

pozostając z nim i starając się utrzymać 2 m odległości, - wicedyrektor lub inna upoważniona przez 

dyrektora osoba zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie złego stanu ucznia dzwoni 

na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb. 

 7. Pracownik, u którego stwierdzono w trakcie pobytu w centrum objawy charakteryzujące się 

dusznością, kaszlem, gorączką: - zgłasza ten fakt wicedyrektorowi, bezpośredniemu przełożonemu 

lub innemu pracownikowi szkoły, - bezzwłocznie udaje się do izolatki lub pozostaje na miejscu 

zachowując podstawowe środki bezpieczeństwa, - wicedyrektor lub osoba przez niego wyznaczona 

decyduje o dalszym postępowaniu, w tym zawiadamia stację sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni 

na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb.  

8. Wicedyrektor sporządza listę osób, które mogły mieć styczność z osobą podejrzaną o zakażenie i 

zobowiązuje pracowników oraz uczniów  stosowania się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno- 

Epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

 9. Obszar, w którym przebywał pracownik lub uczeń  podejrzany o zakażenie jest poddany 

gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji, w szczególności powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.).  

10. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub ucznia zajęcia praktyczne prowadzone w 

centrum  mogą ulec zawieszeniu, jeśli takie będzie zalecenie SANEPID-u. 


