Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

REGULAMIN PRACOWNI SYMULACYJNEJ
W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19
1. Regulamin określa zasady korzystania z pracowni symulacyjnej znajdującej się
w budynku D Szkoły podczas odbywania praktyki zawodowej oraz zajęć lekcyjnych
w okresie pandemii covid-19.
2. Uczniowie/słuchacze przebywają w pracowni symulacyjnej zgodnie z planem praktyki
zawodowej lub z planem lekcji.
3. Do budynku D nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie
lub w izolacji.
4. Wchodząc do budynku należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk za pomocą
płynu udostępnionego przy wejściu.
5. Uczniowie i słuchacze mogą przebywać w pracowni wyłącznie pod opieką nauczyciela
i na wyznaczonych stanowiskach.
6. Obowiązkiem ucznia/słuchacza jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym
stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP; uczeń pracuje wyłącznie
na swoim stanowisku, chyba, że opiekun praktyki/nauczyciel ze względów
organizacyjnych zdecyduje inaczej.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stanowisku pracy lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
8. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun praktyki/nauczyciel.
9. Uczniowie korzystają z materiałów drukowanych i urządzeń stanowiących
wyposażenie pracowni zgodnie z wytycznymi opiekuna.
10. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej
oraz żucia gumy.
11. Uczniowie spożywają posiłki podczas zarządzonych przez kierownika szkolenia
praktycznego przerw wyłącznie w pomieszczeniu socjalnym z zachowaniem
bezpiecznego dystansu – jednocześnie może przebywać 5 uczniów lub jeśli pozwalają
warunki atmosferyczne – w chacie grillowej (maksymalnie 8 osób).
12. W okresie pandemii, podczas odbywania praktyki zawodowej zabrania się zamawiania
posiłków z zewnątrz.
13. W miejscach wspólnych (korytarz, toalety, pomieszczenie socjalne – z wyjątkiem czasu
spożywania posiłku) obowiązuje nakaz używania środków ochrony indywidualnej zasłaniających usta i nos (maseczki lub inny element odzieży).
14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do budynku D należy
bezzwłocznie zdezynfekować ręce, umyć po skorzystaniu z toalety, przed i po spożyciu
posiłku), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
15. Należy wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie
potrzeby także w trakcie zajęć.
Opracowała: Agnieszka Flis

Strona 1

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.
17. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki),
zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucać do pojemników oznakowanego i wyposażonego w worek kosza, znajdującego się w budynku D
na korytarzu.
18. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, należy
je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
19. Sale, w których odbywają się zajęcia oraz pomieszczenie socjalne są porządkowane
i dezynfekowane co najmniej raz dziennie; obowiązkiem uczniów jest utrzymanie
porządku w pomieszczeniu socjalnym po spożytym posiłku.
20. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w pracowni objawów chorobowych
(gorączka, kaszel, katar) lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun
praktyki/nauczyciel prowadzący zajęcia zgłasza ten fakt dyrektorowi i wychowawcy
klasy, a następnie niezwłocznie informuje rodzica w ustalony, zgodny z procedurami
sposób, o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
21. W przypadku wystąpienia u ucznia, opiekuna praktyki czy innego pracownika szkoły
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, obowiązują odgórne
procedury bezpieczeństwa na terenie ZSCKU.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2020r.
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