
Zespół Kształcenia i Wychowania w Gniewinie 

ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino 

tel. 58 670 66 36, fax 58 670 66 65, e-mail: sekretariat@gniewinoszkola.pl 

 

 

Procedura organizacji dowozu dzieci do szkoły w warunkach panującej  

epidemii SARS CoV-19 od dnia 1 września 2021r 

Procedurę wprowadza się z dniem 1 września 2021r. celem zapewnienia  

bezpieczeństwa podczas realizacji procesu dowozu uczniów Zespołu  

Kształcenia i Wychowania w Gniewinie do jej obiektów. 

1. Podmiot realizujący usługi transportowe zobowiązany jest z zapoznaniem się  

i bezwzględnym przestrzeganiem procedury. 

2. W pojeździe może być przewożona tylko tak liczba osób jaka określona jest  

w dokumentacji pojazdu jako miejsca siedzące. 

3. Wszystkie osoby przewożone środkiem transportu powinny stosować osłonę ust  

i nosa. 

4. W strefie czerwonej liczba osób przewożona pojazdem powinna wynosić 50% liczby  

miejsc siedzących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji  

techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu. 

5. Dzieci przewożone są pod opieką nauczyciela – opiekuna. 

6. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie podróży oraz podczas wsiadania  

i wysiadania ze środka transportu. 

7. Pojazd powinien spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone w prawie  

o ruchu drogowym. 
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                                   TRANSPORT ZBIOROWY – OBECNIE 

1. Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 

a) 100 % liczby miejsc siedzących albo 

b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji  

technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo  

pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej  

50 % miejsc siedzących niezajętych. 

2. Obowiązek zakrywania ust i nosa. 

 Obowiązek: 

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego; 

 2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m; 
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 3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej; 

 4) w obiektach handlowych lub usługowych; 

 5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych,  

w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na  

cmentarzu. 

 6) wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia. 
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TRANSPORT ZBIOROWY – STREFA ŻÓŁTA 

1. Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 

a) 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących  

określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego  

typu środka transportu 

b) albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co  

najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru  

czerwonego. 

2. Obowiązek zakrywania ust i nosa. 

Obowiązek: 

1) Wszędzie maski w przestrzeni publicznej. 
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                                                                      PASAŻER 

 

 

1 Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach transportu publicznego. 

2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów. 
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KIEROWCA I OBSŁUGA POJAZDU 

1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa ( rekomendowane maseczki). 

Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdu, którzy przebywają w wydzielonych  

w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z innymi pracownikami obsługi pojazdu. 

2. Kierujący pojazdem może nie wpuścić do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa 

oraz wyprosić pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa. 


