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Wewnętrzne procedury funkcjonowania  
Bielskiego Centrum Edukacji   

w czasie epidemii: 

 

Zasady ogólne: 

 Na zajęcia do Bielskiego Centrum Edukacji  może uczęszczać uczeń/ słuchacz bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

 Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce środkiem odkażającym. Na 
terenie szkoły obowiązuje osłona ust i nosa za pomocą maseczek lub przyłbic. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia/ słuchacza objawy mogące wskazywać 
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia/ słuchacza  w pomieszczeniu izolacji zapewniając min. 2 m 
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów                         
o konieczności odebrania ucznia/ słuchacza  ze szkoły (rekomendowany własny 
środek transportu). 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust. 

 Uczeń/ słuchacz  posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia/ słuchacza. 

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkoła i placówkach 
prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.  

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające 
konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotekach, znajdują się w Regulaminie pracy biblioteki.  
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 
 lub zachorowania na COVID- 19 

 

1. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych; 

 W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik 

powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony 
koronawirusem; 

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych należy bezwzględnie: odsunąć go od pracy 
(przeprowadzić do pomieszczenia izolacji), powiadomić Powiatową Stację Sanitarno- 
Epidemiologiczną w Bielsku- Białej, stosować się ściśle do wydawanych instrukcji            
i poleceń, powiadomić organ prowadzący szkołę i pogotowie ratunkowe (w przypadku 
pogorszenia stanu zdrowia); 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi               
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 
stosować się do zaleceń państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

 Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach,                        

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie; 

 Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Bielsku- Białej w celu uzyskania porady; 

 Po zakończeniu ww. czynności należy: zdezynfekować pomieszczenia oraz użyte 
narzędzia, dokonać zmiany środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, 
fartuchy ochronne) 

2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/ słuchacza 

 Zgłoszenie złego samopoczucia ucznia/ słuchacza dyrektorowi szkoły; 

 Przeprowadzenie krótkiego wywiadu pod katem typowych symptomów zakażenia 

COVID-19, zmierzenie temperatury ciała; 

 Przeprowadzenie ucznia/ słuchacza do pomieszczenia izolacji; 
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 Przeprowadzenie uczniów/ słuchaczy danej klasy do innej Sali; 

 Niezwłoczne poinformowanie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej                
w Bielsku- Białej, rodziców/ opiekunów/ osoby upoważnionej i organ prowadzący 
oraz zastosowanie się ściśle do wydanych poleceń; 

 Niezwłoczne odebranie ucznia/ słuchacza ze szkoły przez rodziców/ opiekunów/ osobę 
upoważnioną, po otrzymaniu informacji o zaistniałej sytuacji; 

 Niezwłoczna dezynfekcja obszaru, po którym poruszała się uczeń/ słuchacz; 
 Poinformowanie przez rodziców/ opiekunów prawnych/ osobę upoważnioną 

dyrektora szkoły lub wychowawcy o zakończonej chorobie; 
 Poinformowanie całej społeczności szkolnej o wystąpieniu choroby w szkole. 

 

Numery alarmowe: 

1. Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bielsku- Białej: 
504 022 816, 514 122 992, 663 854 667 

2. Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku- Białej: 
33 499 23 54 (sekretariat) 

3. Pogotowie ratunkowe: 
999 lub 112 
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