Załącznik nr 7
do Wewnętrznego regulaminu funkcjonowania
ZSS w Toruniu w czasie epidemii COVID-19

Procedura realizacji nauki jazdy przez uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu.
 Z zajęć nauki jazdy mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może uczestniczyć w
nauce jazdy.
 Nauka jazdy jest realizowana w sposób uwzględniający specyfikę zajęć i wymagania określone w podstawie programowej.
 Z samochodu, w którym prowadzona będzie nauka jazdy, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy
dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 Pojazd wykorzystywany podczas nauki jazdy musi być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub
dezynfekowany.
 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
 Instruktor tak koordynuje naukę jazdy, żeby kolejni uczniowie się ze sobą nie stykali.
 Instruktor dokonuje pomiaru temperatury u każdego ucznia przy pomocy termometru bezdotykowego,
dezynfekowanego po użyciu. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczne
jest dezynfekowanie ich po każdym użyciu.
 Uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice, wyrażają zgodę na pomiar temperatury
ciała.
 Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
oraz właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku ucznia niepełnoletniego należy powiadomić jego rodziców.
 Przy pojeździe należy umieścić numery telefonów do: właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 Przed wejściem do pojazdu należy umożliwić uczniowi skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz
zamieścić informację o sposobie jego użycia.
 Należy dopilnować, aby uczniowie przed wejściem do pojazdu dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki ochronne, mieli zakryte usta i nos.
 W czasie zmian uczniów w pojeździe należy przeprowadzić dezynfekcji powierzchni dotykowych: klamek i powierzchni płaskich, i elementów sterowania pojazdu, z którymi uczeń będzie miał styczność.
 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanego pojazdu, powierzchni, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
 Nauczyciele prowadzący naukę jazdy sami są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej,
takie jak jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, przyłbice.
 Naukę jazdy mogą prowadzić jedynie zdrowi nauczyciele, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na
chorobę zakaźną.

