
Konsultacje kl. VIII – procedury bezpieczeństwa 

 

1. W konsultacjach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych. 

2. Rodzice wyrażają zgodę na udział uczniów w konsultacjach (przechowuje je 

wychowawca) i zapewniają dojazd uczniów do/i ze szkoły. 

3. W sali lekcyjnej, podczas konsultacji może przebywać jednorazowo do 7 uczniów + 

nauczyciel, z zachowaniem bezpiecznych odległości między osobami.  

4. Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywanie uczniów w szkole: 

a) Uczniowie przychodzą do szkoły najlepiej pojedynczo, z zachowaniem dystansu 

społecznego, mają zakryte usta i nos, dokonują dezynfekcji rąk i udają się 

bezpośrednio do sali, w której mają odbyć się konsultacje; uczniowie przychodzą z 

własnymi przyborami piśmienniczymi, zeszytami i podręcznikami. 

b) W czasie trwania konsultacji nauczyciel pozostaje w maseczce, uczniowie mogą 

być w maseczce. 

c) Po zakończeniu konsultacji uczniowie z zakrytymi ustami i nosem pojedynczo, z 

zachowaniem dystansu społecznego, opuszczają budynek szkoły; może to 

regulować nauczyciel wypuszczając dzieci pojedynczo. 

d) Po opuszczeniu sali przez uczniów należy zdezynfekować powierzchnie (klamki, 

ławki, krzesła). 

e) W przypadku, gdy tego samego dnia uczeń ma więcej konsultacji może oczekiwać 

na nie w wyznaczonej strefie (stołówka-pojedynczo, w maseczce, higiena rąk po 

każdym wejściu/wyjściu z klasy, z zachowaniem dystansu lub na ławce na 

korytarzu, pod klasą). 

f) W czasie przebywanie na terenie szkoły uczniowie nie korzystają z szatni. 

g) Uczniowie mogą korzystać z toalety pojedynczo, z zachowaniem dokładnej 

higieny rąk, w maseczce. 

5. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia: 

a) W przypadku podejrzenia zakażenia należy odizolować taką osobę i umieścić ją w 

osobnym pomieszczeniu – sala 22. 

b) Powiadomić rodziców małoletniego o zaistniałej sytuacji. 

c) Powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować 

się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

d) Obszar, w którym poruszała się osoba należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty. Należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury. 

 


