Załącznik nr 1 do Procedury COVID-19

Regulamin funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego
w okresie zagrożenia COVID-19 obowiązujący od 01.09.2020
1. Do CKZ może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy uczeń lub domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w
izolacji w warunkach domowych lub w innej izolacji. W przypadku przebywania
ucznia lub jego domowników na kwarantannie lub w innej izolacji uczeń pełnoletni /
rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego ma obowiązek przekazać taką
informacje do CKZ.
2. Przed wejściem do CKZ obowiązuje pomiar temperatury. Uczniowie z podwyższoną
temperaturą (> 37,4ºC) oraz z widocznymi objawami chorobowymi nie zostaną wpuszczeni
na zajęcia praktyczne. Za tych uczniów odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
3. Uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych przy wejściu do CKZ oraz w
ciągach komunikacyjnych z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5m. Uczniowie muszą
zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania,
jednocześnie muszą stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie. Uczniowie nie
posiadający maseczki nie zostaną wpuszczeni na zajęcia praktyczne. Za tych uczniów
odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
4. Zajęcia praktyczne rannej zmiany w CKZ rozpoczynać się będą od godz. 7:15 oraz 8:00.
Uczniowie mają obowiązek bezzwłocznie udać się do właściwych pracowni. Uczniowie
będą wchodzić do CKZ czterema wejściami. Dyrektor wyznaczy nauczycieli
odpowiedzialnych za wejście uczniów do CKZ.
5. Uczniowie mają obowiązek dezynfekcji rąk w ciągach komunikacyjnych CKZ oraz w
pracowniach, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne.
6. Każdy uczeń ma obowiązek noszenia ze sobą ubrania roboczego i przebierania się w
pracowni, w której będą odbywać się zajęcia praktyczne.
7. Każdy uczeń ma obowiązek używać wyłącznie własnych przyborów szkolnych.
8. Przerwa śniadaniowa odbywać się będzie w pracowni zajęć praktycznych.
9. Wyjście z pracowni (toaleta, narzędziownia, inne) może odbyć się wyłącznie za zgodą
nauczyciela. Uczeń wówczas ma obowiązek założenia maseczki oraz zachowania
bezpiecznej odległości w ciągu komunikacyjnym oraz w miejscu docelowym.
10. Podstawowe narzędzia potrzebne do przeprowadzania zajęć praktycznych będą dostępne u
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
11. Pomieszczenia pracowni będą wietrzone między zajęciami a jej wyposażenie będzie
dezynfekowane.
12. KAŻDY UCZEŃ MUSI BEZWGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ
PRACOWNIKÓW CKZ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYCH REGULAMINÓW,
PROCEDUR ORAZ ZASAD USTALONYCH PRZEZ DYREKTORA CKZ.
13. W związku z możliwością zmian sytuacji zagrożenia epidemicznego w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom Dyrektor CKZ wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Starostwem Powiatowym w Bełchatowie będzie
podejmować decyzję o dalszym kształceniu, na którą będzie miała wpływ ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej uczniów.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej CKZ oraz profilu społecznościowym
Facebook.
Każdy uczeń oraz Rodzic mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz potwierdzić
podpisem. Brak podpisu Regulaminu wiąże się z nie dopuszczeniem ucznia do zajęć praktycznych.

