
 

Regulamin funkcjonowania  Medycznej Szkoły Policealnej  

 w Łańcucie na czas epidemii  

 (obowiązujące  od 1 września 2020) 

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać  słuchacze zdrowi, u których nie stwierdzono zakażenia SARS-CoV-2 

lub zachorowania na COVID-19, niewykazujące objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych. 

2. Jeżeli w domu słuchacza przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki słuchacz nie może 

uczęszczać do szkoły. 

3. W drodze do i ze szkoły słuchacz zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych przepisów 

sanitarnych dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, w szczególności w publicznych 

środkach transportu. 

4. Na zajęcia uczęszcza słuchacz wg ustalonego planu zajęć, w wyznaczonych pracowniach, tak aby 

ograniczyć częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

5. Słuchacz zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie może ich  

pożyczać  od innych słuchaczy. Nie  wnosi zbędnych rzeczy na teren szkoły. 

6. Przed wejściem do szkoły słuchacz obowiązkowo  dezynfekuje ręce dostępnym środkiem 

dezynfekcyjnym wg  dołączonej instrukcji. 

7. Słuchacze i pracownicy szkoły przebywający w częściach wspólnych takich jak: korytarze, klatki 

schodowe i szatnia, toalety zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki i/lub 

przyłbicy. 

8. W czasie pobytu w szkole słuchacze  zobowiązani są do: 

 częstego higienicznego mycia rąk wodą z mydłem,  

 nie podawania ręki na powitanie, 

 zachowania dystansu co najmniej 1,5 m 

 unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

  przestrzegania higieny kaszlu i oddychania; podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta  i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić 

chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub   

zdezynfekować je dostępnym środkiem dezynfekcyjnym, 

 unikania skupisk słuchaczy  przebywających na korytarzu, w toalecie, innych  

pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły starając się zachować dystans 1,5 m. 

10. W sekretariacie Szkoły, gabinetach Dyrektora, Wicedyrektora, może przebywać jednorazowo 

tylko 1 słuchacz, przy czym po wejściu do ww. pomieszczeń jest on zobowiązany do dezynfekowania 

dłoni oraz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki i/lub przyłbicy. 

11. Ogranicza się przebywanie  w szkole osób z zewnątrz (niebędących  słuchaczami i pracownikami)  

osoby te zobowiązane są do: 

 dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, 

 zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki i/lub przyłbicy, 

 zachowania dystansu do drugiej osoby minimum 1,5 m. 

 poruszania się w wyznaczonym obszarze 

12. Osoby z zewnątrz mogą wchodzić do szkoły  tylko wejściem głównym od ul. Grunwaldzkiej  na 

teren korytarza szkolnego i powinny po uzgodnieniu z pracownikiem obsługi kierować się 

bezpośrednio do sekretariatu szkoły. 



13. Przed wejściem do sali słuchacze dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym umieszczonym  przy 

każdej klasopracowni. 

14.  Słuchacze wierzchnie okrycie pozostawiają na wieszaku znajdującym się przy klasopracowni. 

15. W trakcie zajęć  słuchacz przebywa  na swoim stanowisku w wyznaczonej sali. 

16. Słuchacze przystępujący do odpowiedzi ustnej zobowiązani są do zachowania dystansu do 

nauczyciela minimum 1,5 m. 

17. W celu zachowania dystansu podczas przerw, nauczyciel prowadzący zajęcia wyznacza porę i 

czas przerwy tak aby ograniczyć gromadzenie się słuchaczy na terenie szkoły. 

18. Słuchacz ma obowiązek zakrywania ust i nos w trakcie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, 

wyjścia z sali w której odbywają się zajęcia. 

19. Słuchacze korzystają z wyznaczonej  toalety, pamiętając aby po wyjściu umyć ręce, używając 

mydła i wody wg  instrukcji lub zdezynfekować je. 

20. W trakcie zajęć zaleca się częste wietrzenie sali, przynajmniej raz na godzinę. 

21. Przy korzystaniu ze sprzętu, materiałów z których może korzystać więcej niż jedna osoba  należy 

wcześniej  zdezynfekować ręce. 

22. Słuchacz w czasie przerwy może spożyć przyniesiony prze siebie posiłek  na swoim  stanowisku, 

zachowując zasady higieny. 

23. Sprzęt i materiały wykorzystywane  podczas nauki i zajęć praktycznych jest myty lub 

dezynfekowany po każdych zajęciach z klasą/grupą. 

24.  Zużyte jednorazowe maseczki lub rękawiczki  należy wyrzucić do  zakrywanego pojemnika  

przeznaczonego na odpady komunalne. 

25. Zawiesza się organizowanie dla słuchaczy wycieczek szkolnych, w tym wycieczek przedmiotowych, 

wyjazdów integracyjnych, wycieczek turystycznych itp. 

26. W przypadku zaobserwowania u słuchacza objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel należy: 

 odprowadzić słuchacza do izolatorium zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób,  

 dokonać pomiaru temperatury ciała słuchacza z wykorzystaniem termometru bezdotykowego, 

 uzgodnić z słuchaczem lub wskazaną przez niego osobę dalsze postępowanie ( powrót do domu, 

kontakt z lekarzem ) 

27. W przypadku stwierdzenia u słuchacza zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19  

o tym fakcie słuchacz jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Dyrektora Szkoły telefonicznie 

lub inną formą zdalnego komunikowania się. 

 

 

TELEFONY; 

PSS-E w Łańcucie  

Telefon kontaktowy: 17 225 00 70;  17 225 30 06;  663 170 214 

Telefon alarmowy: 603 377 132 (po 15.05) 

 

                                                                                                       

 

  


