Wytyczne dla uczniów wyjeżdżających do Grecji
na praktyki zawodowe
Organizacja zajęć w zakładzie pracy oraz miejscu
zakwaterowania:
▪ Na praktyki może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
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infekcję dróg oddechowych.
Przy wejściu do zakładu pracy/hotelu należy korzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w zakładzie pracy/hotelu osób
z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko
osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w
wyznaczonych obszarach.
Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji oraz odpowiednie placówki na terenie
Grecji.
W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która
umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie zakładu
pracy/hotelu, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się
uczniów oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Przedmioty i sprzęty wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub
dezynfekować.
Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska oraz terenu zielonego
zlokalizowanego obok hotelu oraz pobyt na świeżym powietrzu na jego terenie, w
tym w czasie przerw.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na praktyki niepotrzebnych przedmiotów.
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▪ Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, wchodzące do zakładu pracy

dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos
oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
▪ Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do hotelu, do zakładu pracy, przed jedzeniem,
po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u
uczestnika mobilności
▪ Na praktyki mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.

▪ Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
▪ Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Zalecenia w trakcie podróży autokarem do/z Grecji oraz
podczas wycieczek lokalnych
▪ Należy cały czas, w trakcie trwania podróży, mieć założoną maseczkę ochronną.
Obowiązek ten obowiązuje we wszystkich środkach transportu: na promach, w
samolotach, autokarach i pociągach, w transporcie publicznym, szpitalach,
muzeach, galeriach handlowych, ośrodkach zdrowia, szpitalach, zakładach
fryzjerskich, kosmetycznych i innych zamkniętych obiektach użyteczności
publicznej.

