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PROCEDURY SANITARNE OBOWIĄZUJĄCE W CENTRUM JĘZYKOWYM USPEAK W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ
COVID-19

Podstawa prawna :
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
• §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020r. poz. 493 ze zm.),
• art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.
59 ze zm.),

CZĘŚĆ I: WEJŚCIE NA TEREN SZKOŁY I PORUSZANIE SIĘ PO CZĘŚCIACH KOMUNIKACYJNYCH
1. Kursant powinien wchodzić na teren cj uSpeak bez osoby towarzyszącej. Wyjątek stanowią osoby
niepełnoletnie. Wówczas towarzyszyć im może tylko jeden opiekun.
2. Kursant/Opiekun/Lektor ma obowiązek wejścia na teren cj uSpeak z zakryciem nosa i ust. Zasada ta
dotyczy również Kursantów niepełnoletnich (dzieci powyżej 4. roku życia). Obowiązek zasłaniania
ust i nosa dotyczy wszystkich części komunikacyjnych cj uSpeak (hol Recepcji, korytarz, toaleta).
Podczas zajęć w Sali Kursant/Lektor nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa.
3. Kursant/Opiekun zobowiązany jest do zaopatrzenia się w indywidualną osłonę nosa i ust.
4. Każda osoba wchodząca na teren cj uSpeak ma obowiązek dezynfekcji rąk. Cj uSpeak udostępnia
płyny do dezynfekcji w holu Repecji oraz instrukcje prawidłowego dezynfekowania rąk.
5. Każda osoba wchodząca na teren cj uSpeak powinna do minimum ograniczyć liczbę przynoszonych
ze sobą przedmiotów.
6. Kursanci proszeni są o nieprzychodzenie na swoje zajęcia wcześniej niż 5 minut przed planowym
rozpoczęciem lekcji. Po zakończeniu zajęć proszeni są o jak najszybsze opuszczenie terenu cj
uSpeak.
7. Kursant/Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania zgody na wykonywanie czynności
prewencyjnych (pomiar temperatury ciała), w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych
przez pracownika cj uSpeak.
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CZĘŚĆ II: PODCZAS ZAJĘĆ
1. W każdej z sal lekcyjnych znajdować się będzie pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. Zalecane jest
dezynfekowanie rąk każdorazowo przez każdego, kto wchodzi i wychodzi z danej sali.
2. Kursant nie powinien przynosić na zajęcia innych przedmiotów niż te konieczne do wzięcia udziału
w lekcji (zeszyt, podręcznik, przybory piśmiennicze).
3. Zaleca się, aby każdy Kursant przyniósł ze sobą własną butelkę z napojem, jeżeli ma potrzebę picia
podczas zajęć.
4. Pomiędzy kolejnymi zajęciami (gdy następuje zmiana Kursanta/Grupy) odbywają się
dziesięciominutowe przerwy, podczas których pracownik uSpeak dezynfekuje stoły i krzesła w sali.
Przerwy mają także na celu zminimalizowanie kontaktu pomiędzy uczestnikami różnych kursów. W
trakcie przerw każda z sal jest wietrzona.
5. Kursant ma możliwość przynoszenia własnego pożywienia niewymagającego przygotowania przed
spożyciem (np. kanapki, owoce, surowe warzywa, przekąski).
6. Z holu Recepcji cj uSpeak usunięty zostanie „kącik poczęstunkowy” (ekspres do kawy, butelki z
wodą/sokami) wraz z kubkami i szklankami.

CZĘŚĆ III: TOALETA
1. W toalecie umieszczony zostanie pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. Zaleca się korzystanie z
niego przed i po skorzystaniu z toalety.
2. Obok umywalki znajduje się instrukcja prawidłowego mycia rąk.
3. Toaleta zostanie zdezynfekowana przez pracownika cj uSpeak najczęściej jak to możliwe, jednak nie
rzadziej niż trzy razy na dobę.

CZĘŚĆ IV: W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH
1. Każdy Kursant/Opiekun/Lektor ma obowiązek niezwłocznego poinformowania cj uSpeak o
wystąpieniu objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszności) u Kursanta i/lub którejś z osób
przebywającej w tym samym gospodarstwie domowym. W takiej sytuacji zabrania się
przychodzenia Kursanta na zajęcia na terenie cj uSpeak. Wówczas Lektor prowadzący zajęcia
przesyła Kursantowi materiały z zajęć w formie elektronicznej.
2. Jeżeli objawy chorobowe u Kursanta wystąpią podczas trwania zajęć, zostanie on odizolowany od
pozostałych Kursantów. W przypadku osoby niepełnoletniej cj uSpeak poinformuje o zaistniałej
sytuacji rodzica/opiekuna prawnego, który zobligowany będzie do jak najszybszego zabrania
Kursanta z terenu cj uSpeak.
3. Powrót na zajęcia na terenie cj uSpeak możliwy będzie wyłącznie po okazaniu ważnego
zaświadczenia lekarskiego o braku zagrożenia transmisji wirusa na inne osoby.

CZĘŚĆ V: INFORMACJE DODATKOWE
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1. Każdy z Kursantów bądź Rodziców/Opiekunów Prawnych zobowiązany jest do wypełnienia
kwestionariusza dotyczącego aktualnego stanu zdrowia przed rozpoczęciem kursu.
2. Każdy z Kursantów cj uSpeak zobligowany jest do kontrolowania swojego stanu zdrowia i
nieprzychodzenia na teren cj uSpeak w przypadku zaobserwowania u siebie jakichkolwiek
symptomów chorobowych.
3. Rodzic/Opiekun przyprowadzający niepełnoletniego Kursanta na zajęcia również ma obowiązek
kontrolować swój stan zdrowia. W przypadku zaobserwowania u siebie jakichkolwiek objawów
chorobowych nie powinien wchodzić na teren cj uSpeak.
4. Przy wejściu do cj uSpeak w widocznym miejscu znajdują się numery telefonów do odpowiednich
Stacji Sanitarnych i Szpitali Zakaźnych.
5. Cj uSpeak zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.

u S p e a k I g a M r o c z e k / ul. Żwirki i Wigury 89/11 / 44-100 Gliwice / +48 515 426 577 / www.uspeak.pl / office@uspeak.pl /
NIP: 6312579119 /

str. 3

