
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE KURSÓW BMP W TRYBIE STACJONARNYM

1. Zajęcia dla kursantów będą odbywać się w wyznaczonych salach.  
2. Toalety udostępnione będą na parterze budynku.  
3. Uczestnik  przychodzi  5  minut  przed  rozpoczęciem  zajęć  i  czeka  przed  szkołą  na

nauczyciela, zachowując wymagany dystans społeczny.   
4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczestnicy kursów z zakrytymi ustami i nosem

(maseczką,  materiałem,  przyłbicą  –  w  szczególności  w  przypadku  osób,  które  ze
względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i
nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc
przez uczestników.  

5. Po  zajęciu  miejsca  w  sali  lekcyjnej  (w  trakcie  zajęć)  uczestnik  ma  obowiązek
ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

 podchodzi do niego nauczyciel,  
 wychodzi do toalety,  
 kończy zajęcia i wychodzi z sali.  

6. Podczas pobytu w szkole, uczestnik:  
 obowiązkowo  dezynfekuje  ręce,  a  jeżeli  są  przeciwskazania  zdrowotne  do
stosowania środków do dezynfekcji, myje ręce wodą i mydłem,  
 nie podaje ręki na powitanie, a także unika dotykania oczu, nosa i ust,  
 w odpowiedni sposób zasłania twarz podczas kichania czy kasłania,  
 unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na  terenie
szkoły,  
 uczestnik przynosi do szkoły własny zestaw przyborów oraz nie może niczego
pożyczać od innych uczestników.  

7. Drzwi do sali, w której odbywają się zajęcia, otwierane są tylko przez nauczyciela.
Szkoła zapewnia regularną dezynfekcję klamek.  

8. Sale  lekcyjne  są  wietrzone  przed  wpuszczeniem  do  nich  uczniów  oraz  po
zakończonych zajęciach.  

9. Każdy uczestnik zabiera swoje rzeczy osobiste (plecak, torbę, kurtkę, telefon, itp.) do
sali, w której będą odbywać się zajęcia – nie ma możliwości  korzystania z szatni.  

10. Toalety  są  dezynfekowane  na  bieżąco.  W  widocznych  miejscach  wywieszone  są
plakaty z  zasadami  prawidłowego  mycia  rąk,  a  przy  dozownikach  z  płynem  –
instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

11. Ławki oraz krzesła w sali lekcyjnej są dezynfekowane przed i po każdym spotkaniu
nauczyciela z grupą.  

12. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w
środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

13. Jeżeli uczestnik przejawia niepokojące objawy choroby, pozostaje w domu, a fakt ten
zgłasza koordynatorowi kursów drogą mailową. 
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