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  Załącznik Nr 1  
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 ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMIZNYCH  

W BIAŁYMSTOKU 
 
 

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

1. Rada Pedagogiczna odbędzie się 31.08.2020 r. o godz. 12.00 na sali gimnastycznej. 

2. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 01.09.2020 r.:  

a) nie przewiduje się rozpoczęcia roku szkolnego w formie tradycyjnej, 

b) spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych klasach: 

    -   klasy III i IV o godzinie 9,  

    -   klasy I i II o godzinie 10.30. 

     3. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z rozkładem, który został tak skonstruowany 

         aby do minimum ograniczyć kontakt uczniów i nauczycieli. 

     4. Uczniowie korzystać będą z szatni w części ogólnej zgodnie z ustalonym przydziałem 

          boksów. Szatnię na numerki obsługiwać będą dyżurujący uczniowie pod nadzorem 

          pracowników obsługi i dyżurujących nauczycieli  

     5. Zajęcia lekcyjne odbywają się w salach lekcyjnych, w których rozmieszczono środki 

         dezynfekujące. Uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce po wejściu na teren szkoły oraz 

         po wejściu i przed wyjściem z Sali lekcyjnej.    

     6. W czasie przerw śródlekcyjnych obowiązują dyżury nauczycieli wg ustalonego grafiku. 

     7. Wprowadza się zakaz korzystania z pomocy dydaktycznych przechowywanych  

         w szafach, regałach i biurkach. 

     8. Administracja szkolna pracować będzie w godzinach 7.30 – 17.00. Do dyspozycji   

          uczniów i pracowników będzie w tych godzinach minimum 1 osoba. 

          Zapotrzebowania na zaświadczenie i inne dokumenty będzie można składać drogą  

          e-mailową lub telefoniczną, a odbierać po uzgodnieniu z sekretariatem szkoły. 

     9. Obsługa w szkole pracować będzie w systemie dwuzmianowym tj. w godz. 6.00 – 14.00;  

         14.00.-.22.00. Wymiana pracowników następuje z zachowaniem  dystansu min 2 metry. 

         Dodatkowe czynności wykonywane przez obsługę podczas pandemii: 

         a) nadzór wchodzących do szkoły będących uczniami i pracownikami ze szczególnym 

             zwróceniem uwagi na konieczność dezynfekcji rąk. 
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         b) kontrola osób, nie będących pracownikami i uczniami szkoły, wchodzących do szkoły 

             ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji rąk i obowiązku zakrywania ust i nosa. 

         c) po każdej przerwie międzylekcyjnej pracownicy obsługi wykonują czynności:  

             dezynfekcja powierzchni dotykowych na korytarzach i w toaletach oraz sprawdzenie  

             i uzupełnienie środków higieny (papier toaletowy, mydło, płyn do dezynfekcji), 

         d) podczas przerw lekcyjnych co najmniej jeden pracownik obsługi nadzoruje uczniów 

             przebywających w szatniach. 

     10. Nie będą organizowane zebrania z rodzicami. Wizyty rodziców w szkole mogą odbywać  

           się po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą klasy i dyrektorem. 

     11. Nie planujemy organizacji konkursów i uroczystości masowych powyżej 35 osób. 

     12. Zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą zgodnie z rozkładem lekcji.  

           Udostępnione zostaną 2 pomieszczenia na szatnie: 

           - pierwsze pomieszczenie bezpośrednio przy Sali gimnastycznej – grupa ta ćwiczy na  

             sali gimnastycznej  

           - drugie pomieszczenie przy szatni ogólnej – grupa ćwiczy na korytarzu szkolnym 

           - dwie grupy mogą odbywać zajęcia bez konieczności zmiany stroju (boisko szkolne, 

              tenis stołowy na korytarzu, gry planszowe w czytelni). 

     13. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk i dezynfekowanie płynem,  

           ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

      
§ 2.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA  

ZAKA ŻENIA  COVID-19 U UCZNIA/PRACOWNIKA 
 

1. W przypadku wystąpienia u ucznia/pracownika przebywającego w szkole 

niepokojących objawów, typu: podwyższona temperatura. kaszel. duszności,  

niezwłocznie powiadamiamy rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku ucznia) 

oraz odizolowujemy ucznia/pracownika w miejscu do tego przygotowanym 

(izolatorium).  

2. O podejrzeniu zakażenia dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitamo-

Epidemiologiczną w Białymstoku tel. 85 7325236 lub 222 500 115 oraz organ 

prowadzący Deparlament Edukacji tel. 85 869 6330. 

3. Wszelkie działania podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Powiatową Stacją 

Sanitarn-Epidemiologiczną i organem prowadzącym. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-l9 na terenie szkoły zostaną 

zastosowane zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dostępne na 

stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus odnoszące się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 


