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ZASADY PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI  

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 

 

Nauczyciele i wychowawcy po usłyszeniu sygnału dźwiękowego: 

 

1. Ogłaszają alarm dla uczniów /klas/. 

2. Nakazują opuszczenie budynku. 

3. Nadzorują przebieg ewakuacji utrzymując porządek, przeciwdziałając bieganiu  

i udzielaniu się uczniom/dzieciom niepotrzebnych i niepożądanych emocji. 

4. Należy wyłączyć  i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne. 

5. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed 

dostępem osób niepowołanych. 

6. Pozamykać okna (nie dotyczy sytuacji gdy wyczuwalna jest obecność gazu w powietrzu). 

7. Wszystkie osoby powinny przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami  

i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji tj. boisko szkolne. 

8. Rzeczy osobiste z sali lekcyjnej i szatni (szczególnie tornistry, plecaki) pozostawiamy  

w sali lekcyjnej. 

9. Nie zamykamy pomieszczeń na klucz. Klucz zostaje w drzwiach. 

10. Uczniowie / nauczyciele/ opuszczający salę lekcyjną muszą posiadać maseczkę  

lub innego rodzaju osłonę ust i nosa. 

11. Nauczyciel mający zajęcia w sali lekcyjnej sąsiadującej z aulą zobligowany jest  

do ustnego przekazania informacji o alarmie uczniom i nauczycielowi mającemu zajęcia 

w auli.  

12. Wychodzimy zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Staramy się utrzymywać dystans między 

klasami. Nie spieszymy się. 

13. Kierunki ewakuacji:  

 sale 3 i 4 oraz sale z II piętra  – klatką schodową obok sali nr 20 i wyjściem obok sali 4; 

 sale 1 i 2 oraz sale z I piętra (5, 6, 7, 8, 10, 11) klatką schodową obok sali 9 i wyjściem 

na patio; 

 sale z I piętra (15, 16,17), sala gimnastyczna, fitness i siłownia wyjściem obok fitness. 

14. Nauczyciel może zadecydować o innym kierunku wyjścia zgodnie z bieżącą sytuacją. 

15. Na miejscu zbiórki wychowawcy /nauczyciele/ informują dyrektora lub koordynatora 

ewakuacji) o stanie liczbowym klas.  

16. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie/dzieci przebywają do czasu otrzymania 

stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia. 

 

 

 


