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Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi 

ul. Narutowicza 122   90-145 Łódź 

tel. 42 631 98 48, 748 207 390 

www.nowoczesnaszkola.edu.pl 

 

Procedura organizacji pracy i zajęć w związku z pandemią koronawirusa 

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii 

Województwa Łódzkiego w Łodzi 
 

Organizacja zajęć 

1. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie słuchacz/uczestnik kursu zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, co potwierdza wypełniając oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do procedury. 

2. Słuchacz/uczestnik kursu i nauczyciel nie mogą przyjść na zajęcia, jeżeli przebywają w domu z osobą 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

3. Zajęcia realizowane są w grupie. 

4. Zajęcia powinny się odbywać w miarę możliwości w jednej sali. 

5. Grupa może liczyć do 12 słuchaczy/uczestników kursu. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, można zwiększyć liczbę słuchaczy/uczestników kursu - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby 

słuchaczy//uczestników kursu w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć i wymagania określone w podstawie 

programowej. 

6. Minimalna przestrzeń do zajęć dla słuchaczy/uczestników kursu w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 osobę 

(słuchaczy//uczestników kursu i nauczycieli)
1
.  

7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla słuchaczy/uczestników kursu wynosi min. 1,5 m  

(1 słuchacz/uczestnik kursu – 1 ławka szkolna).  

8. W sali, w której prowadzone są zajęcia, znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub 

dezynfekować po ich zakończeniu. 

9. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłogi są myte lub dezynfekowane. 

10. Słuchacze/uczestnicy kursów nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

11. Słuchacze/uczestnicy kursów nie zabierają ze sobą niepotrzebnych przedmiotów. 

12. Sale są wietrzone, co najmniej raz na 1,5 godziny, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

po 1, 5 h.  

14. Korzystanie przez słuchaczy/uczestników kursów z pobytu na świeżym powietrzu na terenie Zespołu, odbywa się 

przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

15. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy słuchaczami/uczestnikami kursów są ograniczane. 

16. Organizacja pracy i koordynacja utrudniają stykanie się ze sobą poszczególnych grup słuchaczy/uczestników 

kursów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw). 

17. W ramach zajęć nie organizuje się żadnych wyjść poza teren placówki.  

18. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Zespołu, 

wynoszący 1, 5 m. 

19. Pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakty ze słuchaczami/uczestnikami kursów oraz 

nauczycielami. 

20. W placówce ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) 

i w wyznaczonych obszarach. 

21. Słuchacz/uczestnik kursu powinien wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych załącznik nr 1 do procedury.  

22. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacz/uczestnik kursu otrzymuje informację o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) ograniczaniu kontaktowania się z innymi słuchaczami/uczestnikami kursów, 

                                                           
1 Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, 

magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Nie należy sumować powierzchni sal dla słuchaczy i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit 

miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 
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2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub 

wyjścia z sali, w której odbywają się zajęcia,  

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu  

i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych słuchaczy/uczestników kursów po zakończonych 

zajęciach. 

23. Jeżeli słuchacz/uczestnik kursu przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany w Izolatorium (Mała 

sala konferencyjna A 013). Następnie kierownik dyżurujący powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną.  

24. Nauczyciel obserwujący przebieg pracy słuchaczy/uczestników kursów i podchodzący do kolejnych stanowisk 

podczas wykonywania tych czynności ma zakryte usta i nos. 

25. Słuchacze szkoły policealnej potwierdzają swoją obecność na zajęciach, podpisem w dzienniku, korzystając  

z własnego długopisu. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym do placówki znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

2. Obowiązkiem wszystkich osób wchodzących do Zespołu jest dezynfekcja dłoni lub założenie rękawiczek 

ochronnych, zakrycie ust i nosa oraz nieprzekraczanie obowiązujących stref przebywania na terenie placówki. 

3. Słuchacze/uczestnicy kursów, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu zobowiązani są do regularnego mycia rąk 

wodą z mydłem. 

4. Wykonywanie codziennych prac porządkowych jest monitorowane przez kierownika gospodarczego,  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal, w których odbywają się zajęcia, pomieszczeń 

sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników. 

5. W czasie przeprowadzania dezynfekcji, konieczne jest przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się  

na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności dotyczących czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby słuchacze/uczestnicy kursów nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Wszyscy pracownicy Zespołu, w razie potrzeby, są zaopatrywani w indywidualne środki ochrony osobistej – 

jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,  

a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

8. Toalety są dezynfekowane na bieżąco, co najmniej, co 4 godziny. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Zespołu 
1. Do pracy w Zespole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących  

na chorobę zakaźną. 

2. W miarę możliwości Zespół nie angażuje w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 

problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka. 

3. Przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) małą salę konferencyjną, w której 

będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

4. Pracownicy Zespołu, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie przychodzą do pracy, pozostają  

w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

5. Pracownik, na stanowisku pracy, u którego zaobserwowano  niepokojące objawy sugerujące zakażenie 

koronawirusem, jest niezwłocznie odsuwany od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup słuchaczy, 

powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz stosuje się ściśle  

do wydawanych instrukcji i poleceń.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddawany jest gruntownemu sprzątaniu, zgodnie  

z funkcjonującymi w podmiocie procedurami, dezynfekowane są powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.) oraz wdrażane są indywidualne zalecenia wydane przez inspektorat sanitarny.  

7. W holu głównym, sekretariatach dostępne są numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

służb medycznych.  

 

 

Procedury zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN 
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Załącznik nr 1 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi 

ul. Narutowicza 122, 90-145 Łódź 

tel. 42 631 98 48, 748 207 390 

www.nowoczesnaszkola.edu.pl 

 

 

Oświadczenie słuchacza/uczestnika kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(nazwa kierunku) 

 

Wyrażam zgodę na udział w zajęciach na wskazanym kierunku zgodnie z procedurą 

organizacji pracy i zajęć obowiązującą w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi i jednocześnie oświadczam, 

że: 

 

1. nie miałem/-am kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem Covid-19 

lub wykazywała objawy choroby m.in. podwyższona temperatura, kaszel  

 

2. nie miałem/-am kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie w związku z Covid 19  

 

3. nie przebywam na kwarantannie w związku z Covid-19 

 

4. nie mam objawów zarażenia COVID-19 m.in. podwyższonej temperatury ciała, kaszlu 

 

5. zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny lub 

mailowy o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim 

najbliższym otoczeniu tj. gdy ja lub ktoś z mojego najbliższego otoczenia zostanie objęty 

kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.  

 

 

 

                                                                                      ……………………………………. 

(data i podpis słuchacza/uczestnika kkz) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury w przypadku wystąpienia niepokojących objawów  

chorobowych.  

 

                                                                                       ……………………………………. 

(data i podpis słuchacza/uczestnika kkz) 


