REGULAMIN PRACOWNI TECHNOLOGICZNEJ
(opracowany na podstawie wytycznych
„Covid-19”):

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych głównego
inspektora sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę CIVID-19.

PRZED WEJŚCIEM DO PRACOWNI UCZNIOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO
POSIADANIA OBOWIĄZKOWEGO:

3. UBUORU OCHRONNEGO:
UCZENNICA
Długi, biały, płócienny fartuch z
długimi rękawami
Biała zasłonka
Biały czepek lub chustka
Obuwie na gumowym spodzie
(tenisówki)

UCZEŃ
Biały kitel, spodnie
Biała zasłonka
Biały czepek lub furażerka
Obuwie na gumowym spodzie
(tenisówki)

UWAGA!!! Niedozwolone jest noszenie odzieży dłuższej niż odzież
ochronna. Odzież ochronna powinna być czysta, wyprasowana- nie
powinno się używać agrafek czy szpilek.
4. WORECZKA CZYSTOŚCI:
Łapki (do ściągania gorących naczyń)
Wykałaczki duże
Zapałki

UWAGA!!! Uczniowie nieposiadający ubioru ochronnego i kompletnego
woreczka czystości nie mają wstępu do pracowni technologicznej.
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY:
1. WŁOSY:
- zawsze czyste, jeśli są długie to muszą być spięte, schowane pod
nakrycie głowy
- niedozwolone długie rozpuszczone włosy, broda, wąsy
2. PAZNOKCIE:
- krótkie, zadbane, czyste, nie pomalowane
3. BIŻUTERIA:
- zabrania się noszenia biżuterii (bransoletek, kolczyków, pierścionków,
łańcuszków)
4. MAKIJAŻ:
- niedozwolony
5. Na lekcje zawodowe uczeń przychodzi bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych
6. Osoby mające alergię powinny zgłosić nauczycielowi
7. Po wejściu do pracowni uczeń musi umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z
zamieszczoną instrukcją (instrukcja mycia rąk i instrukcja użycia środka
dezynfekującego)
8. Po każdym wyjściu i powrocie do pracowni należy umyć i zdezynfekować
ręce
9. Uczeń przychodzi na lekcje zawodowe w kompletnym stroju i z
kompletnym wyposażeniem niezbędnym do uczestniczenia w lekcji
(zeszyt, książki, przybory do pisania, woreczek czystości, produkty)

10. Uczeń po wejściu do pracowni nie może opuszczać stanowiska pracy ani
pracowni technologicznej bez zgody nauczyciela (wyjście z pracowni tylko
w uzasadnionych przypadkach- za zgodą nauczyciela)
11. W czasie pracy uczeń musi utrzymywać stanowisko pracy we
wzorcowym porządku, a po zakończonych ćwiczeniach każdy uczeń ma
obowiązek bezwzględnie umyć i zdezynfekować stanowisko pracy
12. Podczas zajęć w pracowni zawodowej należy organizować pracę, która
umożliwi zachowanie bezpiecznego dystansu między osobami
przebywającymi w pracowni
13. Do pracowni nie wchodzą osoby nieuczestniczące w zajęciach lekcyjnych
14. Uczeń przynosi odmierzoną i odważoną ilość składników zgodnie z
recepturą
15. Nie wolno pozostawiać surowców i gotowych wyrobów w pracowni
technologicznej. Uczeń musi posiadać pojemnik do zabrania
sporządzonej potrawy
16. W pracowni obowiązuje ogólne stosowanie zasad higieny:
- częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust
- po zakończeniu zajęć w danej grupie dezynfekować zastawę stołową
(talerzyki, sztućce, szklanki, kubki)
17. Uczniowie nie mogą wymieniać się zastawą stołową i degustować
potraw w obrębie grupy
18. Do pracowni technologicznej nie wnosimy:
- własnych ścierek, ręczników, mydła, korzystamy z ręczników
papierowych i ścierek bawełnianych szkolnych

19. W każdej pracowni musi znajdować się odrębny kosz odpowiednio
opisany na zużyte rękawiczki i maseczki.
20. Należy wietrzyć pracownię w cyklach minimum 45min.
21. Każdy uczeń zajmuje na stałe wyznaczone miejsca przez nauczyciela.
22. W trakcie trwania zajęć pracowni uczniowie nie wychodzą na przerwę
na korytarz.
23. Telefony pozostawiamy w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.
24. Do szatni przedmiotów zawodowych wchodzimy rotacyjnie w sposób
wyznaczony przez nauczyciela.
25. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie odzieży po użyciu
środka dezynfekującego.
26. Uczeń może korzystać z rękawiczek jednorazowego użytku.

