Procedury bezpieczeństwa COVID19

Reżim sanitarny przed wyjazdem:
1. Wszyscy uczniowie, którzy wyjeżdżać będą na praktyki za granicę/wyjazdy edukacyjne, zobowiązani
będą do przejścia na naukę zdalną tydzień przed planowanym wyjazdem.
2. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, uczniowie zobowiązani będą do ograniczenia
kontaktów społecznych na 7 dni przed wyjazdem.
3. Niezaszczepieni uczniowie będą obowiązkowo poddani testowi (PCR lub Antygenowy) na obecność
koronawirusa na 2 dni przed wyjazdem.
4. Zaszczepieni uczniowie zobowiązani są do przekazania koordynatorowi zdjęcia/skanu certyfikatu
COVID, potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 14 pełnych dni przed wyjazdem. Kopia certyfikatu
przechowywana będzie przez koordynatora na wypadek sytuacji losowych (zgubienie, zniszczenie
certyfikatu w trakcie wyjazdu.
5. O dokładnej dacie i godzinie testu uczniowie zostaną poinformowani przez koordynatora projektu.
Reżim sanitarny w trakcie przeprowadzania testu na COVID19:
1. Każdy uczeń wyjeżdżający na praktyki/wyjazd edukacyjny poddany zostanie testowi na COVID19 –
test PCR lub antygenowy.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest stawić się na wyznaczoną godzinę w szkole w celu pobrania wymazu
do testu. Obowiązkowe będzie posiadanie maseczki, dezynfekcja oraz zachowanie zasady dystansu
społecznego.
3. Wyniki testu zostaną udostępnione każdemu uczniowi na platformie online laboratorium do 24
godzin po pobraniu wymazu.
4. Każdy uczeń zobowiązany jest do pobrania wyniku swojego testu i przesłania go do koordynatora
projektu w dniu, w którym otrzyma wynik.
5. Uczeń zobowiązany jest do niezwłocznego wydrukowania wyniku swojego testu w dniu, w którym
go otrzymał. W przypadku braku możliwości samodzielnego wydruku testu, uczeń zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie koordynatora projektu. Wydrukowany wynik należy przynieść ze sobą na
miejsce zbiórki w dniu wyjazdu na praktyki/wyjazd edukacyjny.
6. W przypadku pozytywnego wyniku testu uczeń zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
koordynatora projektu o swoim wyniku. Koordynator projektu niezwłocznie poinformuje ucznia o
dalszych krokach, które musi podjąć w związku z pozytywnym wynikiem testu.

Reżim sanitarny w dniu wyjazdu zagranicę:
1. Uczniowie, którzy będą posiadać potwierdzony negatywny wynik testu na COVID-19, zobowiązani
są stawić się na miejscu zbiórki na wyjazd o wyznaczonej przez koordynatora projektu godzinie.
2. Wszyscy uczniowie i rodzice zobowiązani są do zachowania zasady dystansu społecznego oraz
obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscu zbiórki.

3. Przed autokarem każdy uczeń zobowiązany będzie do okazania aktualnego dowodu tożsamości,
karty EKUZ oraz negatywnego wyniku testu na COVID-19 lub certyfikatu COVID. Dopiero po
potwierdzeniu wszystkich dokumentów z koordynatorem projektu uczeń będzie mógł oddać swoje
bagaże do luku oraz wejść do autokaru.
4. Zaszczepieni uczniowie zobowiązani są do okazania pod autokarem certyfikatu COVID,
potwierdzającego zaszczepienie na co najmniej 14 pełnych dni przed wyjazdem.
5. Każdy uczeń zobowiązany jest wyposażyć się w środki ochrony osobistej tj. maseczki jednorazowe,
rękawiczki jednorazowe, płyn dezynfekujący do rąk. Środki te będą również zapewnione przez
pozostałe strony, tj. przez przewoźnika oraz hotel.
6. Autokar przed przyjazdem na miejsce zbiórki zostanie zdezynfekowany oraz poddany wszystkim
niezbędnym kontrolom technicznym.
7. Pilot autokaru oraz wszyscy kierowcy autokaru, którzy będą mieli kontakt z grupą, posiadać będą
negatywny wynik testu na COVID19 lub certyfikaty potwierdzające zaszczepienie.

Reżim sanitarny w trakcie podróży:
1. W trakcie podróży wszyscy uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń pilota, kierowców
oraz nauczycieli opiekunów ze szkoły.
2. W trakcie podróży kierowcy będą oddzieleni od grupy odpowiednią przesłoną w celu
zminimalizowania kontaktu uczniów z osobami postronnymi (np. kontrole graniczne).
3. W trakcie podróży autokar będzie zatrzymywał się na jedynie w przypadku wymaganej dla
kierowców przerwy (raz na 4 godziny).
4. W trakcie przerwy, bądź – opuszczenia autokaru – uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczki
zakrywającej usta i nos oraz ograniczenia w jak największym stopniu kontaktów z osobami postronnymi
(np. obsługa stacji benzynowej, klienci, straż graniczna, policja). Po powrocie do autokaru uczniowie
zobowiązani będą do dezynfekcji rąk.

Reżim sanitarny w trakcie pobytu na zagranicą:
1. Uczniowie odbywający praktyki w zewnętrznych firmach/wizytujący szkołę partnerską zobowiązani
będą do noszenia maseczek ochronnych w miejscu pracy (w przypadku wykonywania zadań na
świeżym powietrzu maseczki nie są wymagane przy zachowaniu zasady dystansu społecznego).
2. W hotelu w miejscach wspólnych tj. przy recepcji, w restauracji – przy odbieraniu posiłku, na
korytarzach – uczniowie zobowiązani będą do noszenia maseczek ochronnych oraz regularnej
dezynfekcji rąk. Maseczki nie będą wymagane w pokojach oraz na otwartych przestrzeniach np. nad
basenem, na plaży. Przepisy te mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany aktualnie obowiązujących
przepisów koordynator poinformuje o tym fakcie wszystkich uczestników.
3. W trakcie wycieczek, a szczególnie w czasie wolnym, uczniowie będą zobowiązani do zachowania
zasady dystansu społecznego, noszenia maseczek ochronnych oraz regularnej dezynfekcji rąk.
4. W hotelu na miejscu będą jedynie uczniowie przebadani, z Polski, również na praktykach
zagranicznych czy edukacyjnych wyjazdach. Podczas wycieczek kulturowych zrezygnujemy z
zatłoczonych miejsc, na rzecz mniej uczęszczanych. Wycieczki mogą odbywać się w tygodniu, aby w jak
największym stopniu minimalizować kontakt z innymi ewentualnymi turystami.

