
PROCEDURA POSTEPOWANIA W CZASIE ZAGROŻENIA 

SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEGO 
SARS-CoV-2 COVID 19 

/wyciąg z procedury/ 

PROCEDURA OGRANICZAJĄCA ROZPOWSZECHNIANIE SIĘ WIRUSA. 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

 

1. Do szkoły może uczęszczać pracownik i uczeń bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania 

w przestrzeni publicznej.  

3. Obowiązkiem każdego wchodzącego do budynku jest dezynfekcja dłoni. Przy wejściu 

do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania dłoni oraz 

instrukcja użycia środka dezynfekującego. Uczniowie i pracownicy realizujący zajęcia w 

pracowni gastronomicznej w szkole wchodzą od strony wschodniej i tam dezynfekują 

dłonie. Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych dezynfekują 

dłonie przed rozpoczęciem zajęć. Odpowiedzialny za dopilnowanie dezynfekcji – 

nauczyciel dyżurujący, nauczyciel zawodu rozpoczynający z uczniami zajęcia na 

warsztatach szkolnych. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

 dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne 

w postaci maseczek (osłona ust i nosa) oraz dezynfekować ręce lub użyć 

rękawiczek jednorazowych. 

5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do stosowania 

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz 

w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

6. Uczniowie stosują maseczki ochronne w przestrzeni wspólnej zakrywając 

usta i nos. 

7. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub 

rękawiczki jednorazowe, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

8. Wejście dla osób nie będących pracownikami lub uczniami tylko po wcześniejszym 

ustaleniu telefonicznym/mailowym albo po przywołaniu obsługi dzwonkiem i uzyskaniu 

zgody. Osoby z zewnątrz poruszają się i są obsługiwane tylko w wyznaczonym obszarze, 

strefie określonej żółtą linią (sekretariat szkoły, sekretariat uczniowski, gabinet 

pielęgniarki). Sygnał przywoławczy dzwonka znajduje się na portierni – do godz. 13., 

później w pomieszczeniu obsługi sprzątającej. 

9. Dopuszcza się możliwość wejść osób z zewnątrz w ściśle uzasadnionych przypadkach 

(dostawa towarów wielkogabarytowych, spotkania ogólne z rodzicami). 

10. W celu zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, 

wychowawca danego oddziału umieszcza w dzienniku dane kontaktowe do opiekunów 

ucznia (adres mailowy/ w miarę możliwości dwa nr telefonów). 



11. Bezwzględnie 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. 

12. Na terenie szkoły znajdują się cztery termometry (dwa wejście główne - w pokoju 

sprzątaczek, u portiera), pracownia gastronomiczna w budynku głównym, pokój 

nauczycielski w budynku warsztatów szkolnych). Badanie temperatury przeprowadza: 

przed wejściem głównym do budynku: portier, konserwator. Przed wejściem na zajęcia 

praktyczne: nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Badanie temperatury w wyjątkowych 

przypadkach może odbywać się przesiewowo. 

13. Mierzenie temperatury u pracowników, uczniów i osób nie będących pracownikami 

odbywa się, w miarę możliwości oraz warunków pogodowych – przed budynkiem lub 

przed wejściem na korytarz, przed wejściem do pracowni gastronomicznej, przed 

wejściem do pracowni na warsztatach szkolnych. 

14. Pracownicy/uczniowie stojąc w kolejce muszą zachować przynajmniej 1,5-metrowy 

odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (38 stopni C) lub 

wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności 

w oddychaniu, dana osoba nie może zostać wpuszczona na teren szkoły. 

W przypadku stwierdzenia u ucznia w/w objawów chorobowych należy powiadomić 

rodzica ucznia/opiekuna prawnego (sekretariat). 

15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany 

w odrębnym pomieszczeniu - gabinecie pielęgniarki (lub wyznaczonym miejscu), 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaje powiadomiony 

rodzic/opiekun o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własnym środkiem 

transportu). 

16. W przypadku uczniów mających przewlekłe schorzenia dróg oddechowych (np. 

alergia, przewlekły nieżyt nosa i inne) rodzic /opiekun prawny ma obowiązek powiadomić 

wychowawcę o problemie zdrowotnym dziecka i przedłożyć stosowne zaświadczenie od 

specjalisty. Zaleca się, aby uczeń (jeśli nie ma wyraźnych przeciwwskazań medycznych 

zasłaniał usta i nos lub/i zachowywał dystans w sali lekcyjnej zajmując  możliwie 

oddalone miejsce od innych osób. 

17. W miarę możliwości zaleca się taką koordynację pracy, która umożliwi zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny 

przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły oraz unikanie częstej zmiany 

pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia). Uczniowie oddziałów klas pierwszych 

rozpoczynają przerwę po pierwszej lekcji po „krótkim dzwonku”, uczniowie oddziałów klas 

drugich rozpoczynają przerwę po drugiej lekcji po „krótkim dzwonku”, uczniowie 

oddziałów klas trzecich rozpoczynają przerwę po trzeciej lekcji po „krótkim dzwonku”. 

18. Zaleca się, w miarę możliwości, unikania spotkań gremialnych nauczycieli w pokoju 

nauczycielskim. 

19. Nauczyciel kończący zajęcia w danej sali dezynfekuje swoje stanowisko (biurko, 

pisak). 
20. Sala lekcyjna pozostaje otwarta na czas przerwy jeżeli kolejną lekcję w danej sali ma 

ten sam oddział klasowy (umożliwia to pozostanie uczniów w sali). 

21. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, zostają przez opiekuna sali usunięte lub uniemożliwiony zostaje do 

nich dostęp. 

22. Przybory do ćwiczeń (np. piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy w miarę możliwości czyścić lub dezynfekować. Dezynfekcji i czyszczenia dokonuje 

nauczyciel po zajęciach (te, które zostały użyte) 

23. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

24. W sali gimnastycznej, pomieszczeniach higieniczno sanitarnych podłoga powinna 

zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana w miarę możliwości po każdym dniu 

zajęć. Osobami odpowiedzialnymi są panie sprzątające. 



25. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W salach odpowiedzialni nauczyciele 

a w pozostałych pomieszczeniach, w czasie zajęć lekcyjnych - panie sprzątające. 

26. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca się korzystanie 

przez uczniów z terenów wokół szkoły, ćwiczeń na wolnym powietrzu, spacerów. 

27. Zaleca się w miarę możliwości realizację zajęć na wolnym powietrzu (ławeczki na 

placu apelowym, wiata ekologiczna). 

28. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 

dezynfekować. Na zakończenie zajęć nauczyciel dopilnowuje przeprowadzenia 

dezynfekcji. 

29. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów nie 

związanych z procesem dydaktycznym. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich 

przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały innym, natomiast 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie rzeczy. 

30. Zaleca się w miarę możliwości nie zamykać drzwi głównych do toalet, drzwi 

wewnętrznych (np. korytarz na halę gimnastyczną, wyjście z szatni, drzwi wejściowe – 

w zależności od warunków pogodowych). 

31. Podczas korzystania z szatni przez uczniów, jeżeli jest taka możliwość, wprowadzić 

różne godziny, środek do dezynfekcji rąk umieścić przy wejściu do szatni.  

32. Uczniowie oczekując w kolejce do sklepiku szkolnego zobowiązani są zachować 

wymagany odstęp 1,5 m i stosować się do zaleceń osoby obsługującej/ nauczyciela 

pełniącego dyżur. 

33. Ewentualne wydawanie drugiego śniadania dla uczniów korzystających z dożywiania 

odbywać się będzie w wydzielonym miejscu stołówki szkolnej na pierwszych trzech 

przerwach, aby uniknąć gromadzenia się przed sklepikiem szkolnym. 

34. Pracownicy administracji i obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 

z uczniami oraz nauczycielami. 

35. W czasie realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązują 

wszystkie zasady wymienione w procedurze. 

36. Biblioteka czynna zgodnie z harmonogramem. Szyba ochronna zabezpiecza 

korzystających oraz bibliotekarzy. W bibliotece może jednocześnie przebywać dwóch 

wypożyczających z zachowaniem odległości min. 1,5 m. W bibliotece nie będą 

realizowane zajęcia dydaktyczne. Obowiązuje okres dwudniowy kwarantanny dla książek 

i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. Należy wypracować procedurę 

kiermaszu używanych podręczników. 

37. Pracownicy mają zapewnione środki ochrony. Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się 

m.in. szyby ochronne (dla obsługi klienta, sekretariatu), maseczki ochronne, rękawice 

ochronne zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób 

zarażonych. 

38. Nakazuje się obowiązek noszenia maseczek dostawców i gości, którzy poruszają się 

po terenie szkoły. 

39. Nakazuje się obowiązek noszenia maseczek przez uczniów podczas przebywania w 

budynku w otwartych częściach wspólnych (szatnie, korytarze, hol, toaleta w części 

wspólnej). 

40. Zaleca się ograniczenie w kontakcie pomiędzy pracownikami gospodarczymi poprzez 

reorganizację systemu pracy: praca odbywa się dwuzmianowo. 

41. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot 

przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem 

przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych 

ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych 

branż. 
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