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PROCEDURY PODCZAS KONSULTACJI – KORONAWIRUS 

 

WYTYCZNE DLA UCZNIA 

1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 
harmonogramem. 

2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś 
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz 
mógł ich pożyczać od innych uczniów. 

5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 
społeczny. 

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz 
przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj 
ręce. 

7. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki 
na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi 
zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła. 

12. Uczniowie przychodzący do szkoły utrzymują 2 metrowy dystans od siebie. 

13. W salach, w których odbywają się konsultacje, może przebywać max. 12 uczniów. 
Odstęp między stolikami w salach wynosi 1,5 m. 
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WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI 

1. Nauczyciel kładzie szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, dotyczącą uczniów, jak 
i samych siebie. Do szkoły nie przychodzą nauczyciele, którzy są chorzy. 

2. Na wyznaczony termin konsultacji nauczyciel umawia się wcześniej z uczniem. 

3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują  
w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

4. Organizuje konsultacje indywidualne lub grupowe z uwzględnieniem odległości 
pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

5. W miarę możliwości dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów  
i podręczników. 

6. Wietrzy salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę. 

7. Zwraca uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

8. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal 
bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć. 

 

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia nauczyciel informuje 

dyrektora szkoły o zaistniałym przypadku. 

2. Dyrektor odizolowuje i kieruje taką osobę do specjalnie wyznaczonego pomieszczenia, 

wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 

3. Następnie, dyrektor, podejmuje odpowiednie kroki związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa i pomocy osobie przejawiającej objawy chorobowe.   

 

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY: 

▪ Organ prowadzący –  

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA, WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH 

Ul. Zachodnia 63A 

Tel.: 68 45 64 975, 68 45 64 975 

▪ Kurator oświaty –  

KURATORIUM OŚWIATY DELEGATURA ZIELONA GÓRA 

Ul. ul. Podgórna 5 

Tel.: 684 527 414 
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▪ Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna –  

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 

Ul. Jasna 10 

Tel.: 68 325 46 71 

▪ Oddział zakaźny –  

ODDZIAŁ ZAKAŹNY W ZIELONEJ GÓRZE 

ul. Zyty 26 

Tel.: 68 329 64 79 

▪ Służby medyczne – Tel.: 112  

▪ Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa – 800-190-590 
 


