Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2020
Dyrektora Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
z dnia 01 września 2020 r.
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
OBOWIĄZUJĄCE W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 3
ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMIZNYCH W BIAŁYMSTOKU

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.
59 ze zm.),
• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r.
dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wydane na podstawie
art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 875),
• Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.
• Rekomendacje Prezydenta Miasta Białegostoku do procedur bezpieczeństwa
obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych Miasta Białegostoku od
1 września 2020 r..
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze procedury określają zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Centrum
Kształcenia Zawodowego Nr 3 w okresie pandemii COVID-19, dotyczące uczniów
odbywających zajęcia z przedmiotów zawodowych, nauczycieli, klientów placówki.

2. Cele procedur:
1) Zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub choroby
COVID-19.
2) Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla uczniów, nauczycieli, pracowników i klientów.
3) Ograniczenie liczby kontaktów na terenie placówki w danym przedziale czasowym,
w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4) Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
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§ 2. ORGANIZACJA
1. Zapewnienie bezpieczeństwa nauczycieli:
1) Nauczyciele mogą korzystać ze środków ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice,
rękawiczki jednorazowe).
2) Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu dobrej praktyki higienicznej
oraz zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19
obowiązującymi w CKZ Nr 3.
3) Na pierwszych zajęciach nauczyciele wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące podczas
przebywania na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 ze zwróceniem
szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia
koronawirusem.
4) Nauczyciele dbają o utrzymanie czystości rąk według zasad dobrej praktyki
higienicznej oraz dostępnych instrukcji znajdujących się w pracowni.
5) Nauczyciele powinni w miarę możliwości organizacyjnych zachowywać dystans
społeczny.
6) Nauczyciele dbają o regularne wietrzenie pracowni.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów:

1) Do szkoły na zajęcia z przedmiotów zawodowych mogą uczęszczać uczniowie bez
objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2) Jeżeli z wyżej wymienionych powodów uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach
to o zaistniałym fakcie zobowiązany jest poinformować wychowawcę. Z kolei
wychowawca powiadamia Dyrektora szkoły.
3) Do Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 3 uczniowie wchodzą wejściem głównym
(od strony wiaduktu przy ul. Dąbrowskiego). Przy wejściu dezynfekują ręce zgodnie
z zamieszczoną instrukcją.
4) Na zajęcia uczniowie przychodzą punktualnie zgodnie z planem lekcji.
5) Wchodząc do pracowni przed rozpoczęciem zajęć uczniowie pod nadzorem nauczyciela
powinni umyć i zdezynfekować ręce.
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6) Uczniowie odbywający zajęcia z przedmiotów zawodowych w CKZ Nr 3w trakcie
obsługi konsumentów korzystają z maseczek/przyłbic oraz rękawiczek lub
każdorazowo myją i dezynfekują ręce po wykonanej usłudze.
7) Uczniowie przestrzegają higieny osobistej. Zobowiązani są do:
• posiadania kompletnego i czystego stroju ochronnego.
• dbałości o utrzymanie czystości rąk według zasad dobrej praktyki higienicznej
poprzez odpowiednio regularne ich mycie wodą z użyciem środka myjącego oraz
dezynfekcję zgodnie z dostępnymi instrukcjami znajdującymi się w pracowni;
• ochrony ust i nosa chusteczką lub zgiętym łokciem w czasie kaszlu lub kichania oraz
unikania dotykania dłońmi okolic twarzy szczególnie ust, nosa i oczu.
8) Uczniowie unikają większych skupisk, zachowują co najmniej 1,5 metra przebywając na
korytarzu, toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych na terenie placówki.
9) Posiłki regeneracyjne uczniowie spożywają według ustalonego harmonogramu
w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
10) W czasie zajęć uczniowie zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości stanowisk
pracy oraz używanego sprzętu i urządzeń zgodnie z zasadami dobrej praktyki
higienicznej.
11) Po zakończonej produkcji uczniowie przeprowadzają dezynfekcję urządzeń, stołów,
blatów oraz wszelkich powierzchni wspólnych, np. klamek drzwi ściśle przestrzegając
zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
12) Podczas zajęć uczniowie muszą bezwzględnie podporządkować się wszelkim
poleceniom nauczyciela związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny.
13) Wszelkie objawy złego samopoczucia (np. kaszel, gorączka) uczniowie są zobowiązani
na bieżąco zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów jadalni:
Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa klientów CKZ Nr 3 jest osiągane poprzez:
1) Zamieszczenie informacji o tym, iż na obiady należy przychodzić tylko i wyłącznie
w godzinach pracy jadalni.
2) Obsługę
uczniów
zaopatrzonych
w
środki
ochrony
tj. maseczki/przyłbice. Dodatkowo - rękawiczki w szatni.

indywidualnej

3) Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów wchodzących na teren CKZ.
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4) Umieszczenie informacji na drzwiach wejściowych o obowiązku noszenia osłon ust
i nosa w przypadku przemieszczania się gości po jadalni.
5) Ustawienie stolików tak, aby odległość pomiędzy blatami wynosiła co najmniej 2 metry.
6) Usadzanie gości tak, aby przy jednym stoliku przebywała rodzina lub osoby pozostające
we wspólnym gospodarstwie domowym.
7) Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach ręczników
papierowych do wycierania rąk.
8) Każdorazową dezynfekcję stolika po zakończeniu obsługi gości przy danym stoliku
i oznaczenie napisem „zdezynfekowano”.
9) Usunięcie ze stołów dodatków (np. menaże, sztućce, serwetniki) i wydawanie ich
bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
10) Dezynfekcję powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem
podłogi) minimum co 15 minut.
11) Dbałość o regularne wietrzenie pomieszczenia jadalni.
12) Wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:
•

mycia rąk,

•

dezynfekcji rąk,

•

zdejmowania i zakładania rękawiczek,

•

zdejmowania i zakładania maseczki.

13) Usługa na miejscu:
•

przynoszenie zamówień na tacach,

•

mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.

14) Usługa na wynos:
•

wydawanie zgodnie ze złożonym zamówieniem w miejscu do tego wyznaczonym,

•

dania na wynos wydawane tylko i wyłącznie w naczyniach/opakowaniach własnych
CKZ Nr 3.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów bufetu.
Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa klientów bufetu CKZ NR 3 jest osiągane
poprzez:
1) Zastosowanie widocznych wskazówek celem utrzymania 2-metrowej odległości
pomiędzy osobami stojącymi w kolejce.
2) Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów wchodzących na teren bufetu.
3) Noszenie osłon ust i nosa przez klientów bufetu.
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4) Dezynfekcję powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem
podłogi) minimum co 15 minut.
5. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem ucznia.
1) W przypadku podejrzenia przez nauczyciela objawów chorobowych (duszności, kaszel,
gorączka po pomiarze bezdotykowym termometrem) u ucznia, pracownik informuje
Dyrektora Szkoły lub jego zastępcę o zaistniałej sytuacji.
2) Uczeń zostaje odsunięty od zajęć i odprowadzony do pomieszczenia izolującego
znajdującego się w budynku szkoły, gdzie pod opieką pielęgniarki lub innej
wyznaczonej osoby oczekuje na przyjazd opiekunów prawnych/rodziców.
3) Ewentualne dalsze kroki podejmowane są przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku.
6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u nauczyciela zakażenia
koronawirusem.
1) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie
Dyrektora szkoły.
2) Natomiast w przypadku wystąpienia powyższych objawów w trakcie prowadzenia zajęć
o zaistniałym fakcie nauczyciel informuje Dyrektora szkoły.
3) Decyzją Dyrektora szkoły nauczyciel zostaje odsunięty od prowadzenia zajęć i odesłany
transportem (własnym lub sanitarnym) do domu. W przypadku gdy jest
to niemożliwe, będzie on oczekiwał na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,
w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
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