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W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się 

COVID-19 w okresie zagrożenia epidemicznego  

ustala się specjalne procedury bezpieczeństwa obowiązujące  

w Zespole Szkół Technicznych  

im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie  

od dnia 1 września 2020r. do odwołania: 

 

Podstawa prawna:  

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

udostępnionych na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. na dzień 12.08.2020. 

Cel procedury:  

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły 

w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19. 

Zakres obowiązywania procedury:  

Zasady postępowania nauczycieli, rodziców / prawnych opiekunów, uczniów 

i pracowników szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z uczniami 

w szkole od momentu przybycia uczniów do szkoły do chwili opuszczenia szkoły przez 

ucznia. 

Uczestnicy postępowania: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy 

administracji i obsługi szkoły. 

 
Dyrektor 

1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe 

wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa 

COVID-19. 

2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły. 

3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekcyjne 

lub rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice. 

4. Dyrektor zamieszcza informacje w okolicy wejścia do budynku szkoły 

o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby wchodzące oraz instrukcję użycia 

środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy 

umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 
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5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez 

wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu 

w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji. 

6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane 

przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i innych pomieszczeniach. 

7. Dyrektor zapewnia codzienną dezynfekcję lub umycie detergentem sali 

gimnastycznej i pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zajęć wychowania 

fizycznego oraz używanego na zajęciach sprzętu. 

8. Dyrektor odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. 

9. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli 

szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. 

10. Dyrektor w wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza numery telefonów do:  

 organu prowadzącego 14 688 24 64,  

 kuratorium oświaty – delegatura w Tarnowie 14 696 32 51,  

 powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 14 621 70 97  

 służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112. 

11. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności 

podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni 

i sprzętów. 

12. Dyrektor zobowiązuje wychowawców do określenia zasady ścieżki szybkiej 

komunikacji pracowników z rodzicami. 

13. Dyrektor zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej na terenie szkoły, zgodnie 

z harmonogramem, posiadającej na wyposażeniu co najmniej jeden termometr 

bezdotykowy. 

14. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej 

i płyn dezynfekujący) w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych w budynku głównym i budynku pracowni. 

15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 

i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 
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16. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika 

będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów chorobowych, odsuwa go 

od pracy oraz w zależności od objawów izoluje i powiadamia stację sanitarno-

epidemiologiczną (podejrzenie zakażenia koronawirusem) lub odsuwa od pracy 

i informuje pracownika, że ten powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną (infekcja dróg 

oddechowych).  

17. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

 
Uczniowie,  

1. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej  

2. Uczeń przychodząc do szkoły zobowiązany jest posiadać ze sobą indywidualną 

osłonę ust i nosa (maseczkę lub przyłbicę) 

3. Uczeń uczęszcza do szkoły bez objawów chorobowych ( kaszel, temperatura 

powyżej 37,50C.). W przypadku występowania ww. objawów uczeń winien 

pozostać w domu. 

4. Uczniowie nie uczęszczają do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

5. Uczniowie bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do 

szkoły, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy drzwiach 

wejściowych. 

6. Uczeń niepełnoletni w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów 

chorobowych natychmiast zgłasza ten fakt najbliższemu nauczycielowi lub 

pracownikowi szkoły. Uczeń pełnoletni dodatkowo samodzielnie (jeżeli jest taka 

możliwość) udaje się do Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej. 

7. Uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. 

maseczką lub przyłbicą, podczas przebywania w ciągach komunikacyjnych 

budynków szkoły (w auli, na korytarzu, w szatni, sklepiku)  

8. Uczeń zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą zawsze 

i wszędzie tam, gdzie nie można zachować dystansu społecznego, w kontaktach 

z nauczycielami lub pracownikami administracji i obsługi. 

9. W trakcie lekcji zaleca się, aby uczniowie zakrywali usta i nos maseczką lub 

przyłbicą gdy nie ma możliwości zachowania dystansu 1,5m oraz zakładali 

rękawiczki ochronne na zajęciach praktycznych w pracowniach przedmiotowych.  

10. Uczeń musi założyć środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica), jeżeli 

wystąpią u niego niepokojące objawy chorobowe i natychmiast o tym powiadomić 

najbliższego nauczyciela. 
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11. Uczeń ma obowiązek: regularnego stosowania podstawowych zasad higieny, 

unikania dotykania oczu, nosa i ust, częstego myć rąk wodą z mydłem, unikania 

kontaktu fizycznego i zachowania dystansu społecznego. 

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

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy 

dopilnować, aby uczniowie nie udostępniali przyniesionych przedmiotów innym. 

14. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie winni spędzać przerwy na placach szkolnych 

15. Uczeń w czasie przerwy zgodnie z planem zajęć, może przebywać na korytarzu 

zasłaniając usta i nos maseczką lub przyłbicą, albo pozostać w sali lekcyjnej za 

zgodą nauczyciela i pod jego opieką. 

16. Sprawy zbiorowe (podbicie legitymacji, obiegówki, itp.) w sekretariacie szkoły  

realizowane są przez jednego reprezentanta klasy, tylko z kompletem 

dokumentów (reprezentantem może być uczeń wyznaczony przez 

wychowawcę/opiekuna grupy lub wychowawca/opiekun grupy) 

Rodzice (prawni opiekunowie) 

1. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania 

obowiązujących w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas 

pandemii koronawirusa COVID-19. 

2. Rodzice / prawni opiekunowie, winni ograniczać do niezbędnego minimum swoje 

przyjścia do szkoły. 

3. Przyjście do szkoły możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub 

przez e-dziennik.  

4. Osoba odwiedzająca szkołę nie może posiadać objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

5. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

indywidualną osłoną, np. maseczką, podczas przebywania w budynku szkoły. 

6. Rodzice / prawni opiekunowie bezwzględnie dezynfekują ręce przed 

każdorazowym wejściem do szkoły, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk. 

7. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania, do szkoły dziecka 

zdrowego – bez objawów chorobowych ( kaszel, katar, temperatura powyżej 

37,50C). 

8. Rodzice / prawni opiekunowie nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu 

przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
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9. Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek regularnego przypominania 

dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i zachować dystans 

oraz unikać kontaktów fizycznych. 

10. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób 

zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kaszlu. 

11. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do pozostania w stałym kontakcie 

ze szkołą, wychowawcą, odbierania telefonów oraz niezwłocznego kontaktu ze 

szkołą w przypadku nieodebranego telefonu ze szkoły. 

12. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów niepełnoletnich, zobowiązani są do 

niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły w przypadku wystąpienia objawów 

chorobowych lub organizację takiego odbioru i opieki nad dzieckiem. W przypadku 

ucznia pełnoletniego, istnieje możliwość zwolnienia ucznia i jego samodzielny 

powrót do domu, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami. 

13. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznej konsultacji stanu 

zdrowia dziecka z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 

Nauczyciele, wychowawcy 

1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych 

na czas pandemii koronawirusa COVID-19.  

3. Wychowawca niezwłocznie po rozpoczęciu nauki zapoznaje uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa jakie obowiązują w szkole w związku z pandemią koronawirusa. 

4. Wychowawca ustala skuteczną procedurę szybkiego kontaktu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik 

komunikacji na odległość (telefon) 

5. Wychowawca jest odpowiedzialny za utrzymanie stałego kontaktu 

z rodzicami / prawnymi opiekunami swoich wychowanków, a w przypadku jego 

braku stałego kontaktu (rodzice/prawni opiekunowie nie odbierają telefonów, nie 

odpowiadają na informacje na e-dzienniku) powiadomienia dyrektora do spraw 

wychowawczych. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania między sobą i uczniami bezpiecznego 

dystansu (odległości). 

7. Nauczyciel musi założyć środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) jeżeli 

wystąpią u niego niepokojące objawy chorobowe i niezwłocznie powiadomić 

dyrekcję szkoły. 
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8. Opiekun sali dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było 

przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej po każdej lekcji, a w miarę 

możliwości również w trakcie zajęć,  

10. Nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych może organizować przerwy 

dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak w czasie i ilości 

nie mniejszej niż wynika to z planu zajęć. 

11. Nauczyciel dba o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa uczniów (w związku 

z pandemią koronawirusa) podczas organizowania wyjść z uczniami poza teren 

szkoły.  

12. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczne zachowanie uczniów 

w czasie przerw lekcyjnych i zachowanie pomiędzy nimi bezpiecznego dystansu. 

13. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym miejscu.  

14. Nauczyciel korzysta z możliwości przebywania na świeżym powietrzu z uczniami 

na terenie wokół szkoły, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od 

innych osób tam przebywających. 

15. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na 

wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w wytycznych GIS i MZ.) 

16. W przypadku stwierdzenia/zgłoszenia objawów chorobowych u ucznia mogących 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, 

nauczyciel natychmiast izoluje ucznia w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora 

pomieszczeniu (budynek główny: 212a, budynek pracowni: 10p) wyposażonym 

m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, lub miejscu znajdującym się 

minimum dwa metry od innych osób. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza 

stwierdzenie objawów dyrektorowi szkoły, zleca powiadomienie lub powiadamia 

rodziców dziecka w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły, korzystając ze ścieżki 

szybkiej komunikacji z rodzicami. 

17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

18. Nauczycielom i pracownikom obsługi zaleca się noszenie maseczek w pokoju 

nauczycielskim, auli szkolnej, korytarzach, podczas bezpośredniego kontaktu 

z uczniem i rodzicami (prawnymi opiekunami) pracownikami administracji. 
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Pracownicy obsługi i administracji 

1. Pracownicy obsługi i administracji pracujący na terenie szkoły ponoszą 

współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt ucznia w szkole. 

2. Pracownicy obsługi i administracji powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

3. Pracownicy obsługi i administracji zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą 

bezpiecznego dystansu. 

4. Pracownicy obsługi i administracji dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed 

rozpoczęciem pracy i po każdorazowym kontakcie z osobami z zewnątrz, 

używając płynu dezynfekującego. 

5. Pracownicy administracji i obsługi w sytuacji wymagającej dodatkowej ochrony 

osobistej w związku z zagrożeniem używają środków ochrony osobistej, w tym 

rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic). 

6. Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem oraz 

dezynfekcji używanego przez uczniów sprzętu. 

7. Pracownicy obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem oraz 

dezynfekcji pomieszczeń sportowych i urządzeń tam znajdujących się. 

8. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad 

szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do 

czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

9. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, 

należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nikogo nie narażać na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

10. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, 

włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

11. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania 

procedur przebywania na terenie szkoły osób trzecich, postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia. 

12. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek zakrywania ust i nosa 

maseczką lub przyłbicą, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, podczas 

zebrań oraz gdy na terenie szkoły przebywa znacząca ilość osób (akademie, 

konkursy, olimpiady, itp.). 
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Wejście do szkoły osób trzecich do sekretariatu, dyrekcji, nauczycieli,  

1. W sprawach indywidualnych uczniów i rodziców, należy najpierw umówić się 

telefonicznie lub za pomocą e-dziennika z odpowiednim wyprzedzeniem.  

2. Do szkoły będą wpuszczane osoby trzecie tylko po umówione lub wezwane  

3. Do szkoły można wejść tylko w maseczce ochronnej i po wcześniejszej dezynfekcji 

rąk.  

4. Prowadzona jest ewidencja osób odwiedzających szkołę. Osoba, która odmawia 

wprowadzenia do ewidencji nie zostanie wpuszczona. 

5. W sekretariacie może znajdować się tylko jedna osoba odwiedzająca, w tym 

czasie, w sekretariacie nie powinni przebywać inni pracownicy szkoły. 

Zajęcia praktycznej nauki zawodu w szkolnych pracowniach  
(przedmioty w kształceniu praktycznym, realizowane w szkolnych pracowniach 
przedmiotowych) 

1. Zaleca się, aby uczniowie na przedmiotach realizowanych jako praktyczna nauka 

zawodu nosili maseczki ochronne i rękawiczki. 

2. Sprzęt niezbędny do nauki na przedmiotach realizowanych jako praktyczna nauka 

zawodu należy dezynfekować na koniec dnia lub jeżeli nie ma takiej możliwości 

zabezpieczyć przed bezpośrednim dotykiem (np. folią) i zmieniać lub 

dezynfekować zabezpieczenie. Zaleca się obsługę takiego sprzętu 

w rękawiczkach ochronnych. 

3. W przypadku korzystania z rękawiczek jednorazowych, po skończonej pracy 

zostają one wyrzucone do wyznaczonych pojemników na odpady,a nie do 

ogólnodostępnych koszy na śmieci. 

4. W zależności od specyfiki przedmiotu w nauczaniu praktycznym, uczeń musi 

posiadać własny materiał do ćwiczeń (typu przewody łączeniowe), o którym 

zostanie poinformowany przez nauczyciela na lekcji organizacyjnej lub w trakcie 

roku szkolnego z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie można przekazywać, 

pożyczać tych materiałów, jak i innych osobistych przyborów do zajęć. Uczeń dba 

o każdorazową dezynfekcję swoich przyborów przed ponownym ich użyciem na 

następnych zajęciach. 

5. Na zajęciach praktycznej nauki zawodu nauczyciel może zdecydować o zmianie 

godziny przerw międzylekcyjnych, jednak musi być zachowana proporcja czasu i 

ilości jaka wynika z planu zajęć. Jeżeli nauczyciel realizuje przerwę śródlekcyjną 

na powyższych warunkach, uczniowie nie mogą pozostać w pracowni 

przedmiotowej, a nauczyciel pełni opiekę nad uczniami w tym czasie. Zaleca się 

aby w miarę możliwości i warunków pogodowych, wszyscy uczniowie ten czas 

spędzali na świeżym powietrzu. 

6. Jeżeli uczniowie nie zdążą zdeponować swoich rzeczy w szatni, dopuszcza się 

przyjście na zajęcia praktycznej nauki zawodu z rzeczami osobistymi, pod 
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warunkiem, że nie będą zagrażały bezpieczeństwu i zostaną złożone 

w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Jeżeli nauczyciel praktycznej nauki 

zawodu zdecyduje o zmianie przerw, zaleca się w tym czasie odniesienie swoich 

rzeczy do szatni. 

7. Opiekun pracowni przedmiotowej informuje pracownika obsługi jaki sprzęt i w jaki 

sposób ma być poddany dezynfekcji. 

Szatnia 

1. Do szatni uczniowie wchodzą po dezynfekcji rąk w maseczkach i starają się 

zachować bezpieczny dystans 1,5 m 

2. Uczniowie mają bezwzględny nakaz zmiany obuwia (zgodnie ze statutem szkoły) 

niezwłocznie po wejściu do szatni/szkoły 

3. Uczniowie stoją w kolejce i wykonują polecenia pracownika obsługi lub innego, 

pełniącego obowiązki obsługi szatni. Pełniący obowiązki obsługi szatni jest 

odpowiedzialny za organizację pracy szatni i informowanie uczniów o innych 

miejscach w których będzie można pozostawić rzeczy. 

4. Uczniowie którzy nie zdążą przed rozpoczęciem zajęć pozostawić swoich rzeczy 

osobistych w szatni, ze względu na ilość osób oczekujących, mogą zabrać je do 

klasy i powinni ponowić próbę zdeponowania rzeczy w szatni na następnej 

przerwie. 

5. Uczniowie korzystający z szafek na korytarzach zobowiązani są przebywać przy 

nich, bez zbędnej zwłoki, aby nie gromadzić się niepotrzebnie oraz starają się 

zachować bezpieczny dystans 1,5 m. 

Wychowanie fizyczne 

1. Zaleca się taką organizację zajęć aby w jednym miejscu (sali) przebywało jak 

najmniej uczniów 

2. Zaleca się aby w miarę możliwości, prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na 

otwartej przestrzeni. 

3. Zaleca się możliwie częste wietrzenie sal, w których odbywają się zajęcia 

4. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki 

walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, 

lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi 

przełajowe).  

5. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach 

przez nauczyciela kończącego zajęcia 
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6. Pomieszczenia sportowe i znajdujące się tam urządzenia należy czyścić lub 

dezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach 

przez pracowników obsługi. 

7. Nauczyciela wychowania fizycznego kontrolują ilości uczniów w szatni podczas 

przygotowania do zajęć 

8. Uczniowie niećwiczący w pomieszczeniach zamkniętych powinni przebywać 

w maseczce ochronnej. 

9. Podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w obiektach pozaszkolnych 

obowiązują zasady reżimu sanitarnego danej instytucji (TOSIR) 

Zasady dezynfekcji sprzętów 

1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać 

zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi  

w instrukcji dezynfekcji sprzętów – zał. 2  

2. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętu będącego 

wyposażeniem szkoły 

3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do 

dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) lub wody z detergentem. 

4. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz 

zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń. 

5. Sprzęt niezbędny do wykonania zadań dydaktycznych, a ze względu wskazań 

producenta nie możliwy do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu należy myć 

środkiem z detergentem. Sprzęt którego nie można myć również detergentem (np. 

klawiatura) należy zabezpieczyć przed bezpośrednim dotykiem (np. ochrona folia) 

i dezynfekować lub wymieniać ochronę sprzętu.  

6. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły zaleca się aby pracownicy 

używali środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych. 

7. Dezynfekcja sal i łazienek, odbywa się w czasie gdy, w pomieszczeniach nie 

przebywają uczniowie ani inne osoby. 

8. Należy sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz dezynfekować 

powierzchnie dotykowe po zakończeniu zajęć lekcyjnych i rozejściu się uczniów 

do domów. 

9. Podczas dezynfekcji należy przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas 

korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

Korzystając z nich, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka. 

10. Po wykonaniu dezynfekcji należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do 

wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać osób 



12 

 

korzystających z pomieszczeń na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby  

1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. W szkole są przygotowane sale umożliwiające odizolowanie osoby z objawami 

chorobowymi w budynku głównym sala 212a, w budynku pracowni sala  10p 

3. Jeżeli osoba z objawami chorobowymi ma duszności, kłopoty z oddychaniem, nie 

ma możliwości umieścić osoby w sali umożliwiającej odizolowanie, należy 

doraźnie wydzielić przestrzeń zapewniającą odstęp od innych osób minimum 

2 metry z każdej strony i założyć środki ochrony osobistej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Objawy chorobowe u pracownika 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej u pracownika 

poza miejscem pracy, pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 

i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. Niezwłocznie powiadomić 

o tym dyrektora szkoły. 

2. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby 

przebywającej na terenie szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora, 

ten stosuje środki ochrony osobistej i kontaktuje się z pracownikiem z objawami 

choroby w celu potwierdzenia i wdrożenia pkt.3, lub pkt.4 poniżej. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów chorobowych, pracownik lub inna osoba niezwłocznie 

powiadamia dyrektora szkoły, który odsuwa go od pracy, oraz w zależności od 

objawów izoluje i powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną (podejrzenie 

zakażenia koronawirusem - kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu o nagłym 

początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku - w razie pogarszania 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być 

zakażony koronawirusem.), lub odsyła pracownika do lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby ten uzyskał teleporadę medyczną (infekcja dróg oddechowych). 

4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (po konsultacji z inspektorem 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej), należy stosować się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy 

wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. W razie 
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pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, 

o możliwości zakażenia koronawirusem. 

 Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym 

czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba 

podejrzana o zakażenie i stosowanie się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, o którym mowa w pkt. 3, 

należy poddać gruntownej dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole 

procedurami oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 

inspektorat sanitarny. 

Objawy chorobowe u ucznia 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia poza 

szkołą, uczeń powinien pozostać w domu, a rodzic/uczeń pełnoletni skontaktować 

się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 

999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia/otrzymania informacji o niepokojących objawach 

chorobowych u ucznia w szkole: 

 pracownik lub inna osoba niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

 pracownik (osoba interweniująca) zabezpiecza się środkami ochrony 

osobistej i izoluje ucznia w wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu 

 dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba wzywa pielęgniarkę szkolną  

 korzystając z procedury szybkiego kontaktu z rodzicami / prawnymi 

opiekunami należy poinformować rodzica / prawnego opiekuna o zaistniałej 

sytuacji obligując do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły i instruuje 

o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej 

3. W przypadku podejrzenie zakażenia koronawirusem ucznia będącego w szkole - 

kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub 

zaburzenia smaku o nagłym początku: 

 pracownik lub inna osoba niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

 pracownik (osoba interweniująca) zabezpiecza się środkami ochrony 

osobistej i izoluje ucznia w wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu 

 dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba wzywa pielęgniarkę szkolną  

 korzystając z procedury szybkiego kontaktu z rodzicami / prawnymi 

opiekunami należy poinformować rodzica / prawnego opiekuna o zaistniałej 

sytuacji obligując do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły i instruuje 
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o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej 

 w razie nie możności umieszczenia ucznia w wyznaczonym do tego celu 

pomieszczeniu z powodu nagłego pogarszania się stanu zdrowia (duszności, 

trudności z oddychaniem) zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

uczeń może być zakażony koronawirusem oraz doraźnie wydzielić 

przestrzeń zapewniającą odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej 

strony  

 korzystając z procedury szybkiego kontaktu z rodzicami / prawnymi 

opiekunami należy poinformować rodzica / prawnego opiekuna o zaistniałej 

sytuacji obligując do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły i instruuje 

o konieczności niezwłocznego kontaktu z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej 

4. obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, o którym mowa w pkt. 3, należy 

poddać gruntownej dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami  

5. należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego  

Procedury dotyczące korzystania z biblioteki szkolnej w okresie epidemii: 

1. każdorazowo przy wchodzeniu do biblioteki uczniowie i pracownicy szkoły muszą 

użyć płynu do dezynfekcji rąk 

2. zaleca się, aby uczniowie korzystający z biblioteki mieli zasłonięte usta i nos 

3. w oczekiwaniu na wypożyczenie książki przy ladzie bibliotecznej może przebywać 

równocześnie nie więcej niż troje uczniów, zachowujących pomiędzy sobą odstęp 

co najmniej 1,5 metra 

4. zwracane książki będą odkładane przy wejściu do czytelni do pudełek 

kartonowych, opatrzonych bieżącą datą, następnie bibliotekarz wyposażony w 

rękawice jednorazowe zeskanuje ich kody, usuwając z kont czytelników 

i zmagazynuje w wyznaczonym miejscu, poddając trzydniowej kwarantannie (czas 

zalecony przez Bibliotekę Narodową) 

5. wypożyczane materiały są podawane przez bibliotekarza, niemniej możliwy jest 

wolny dostęp do półek równocześnie dla dwóch uczniów, z tym że muszą oni mieć 

zakryte usta i nos i zdezynfekowane dłonie 

6. w pracach bibliotecznych mogą pomagać uczniowie z Kółka Bibliotecznego, ale 

tylko jeden podczas jednej przerwy i z zastrzeżeniem, że nie może mieć kontaktu 

z książkami, które podlegają zwrotowi 

7. lekcje edukacji czytelniczej i medialnej mogą być prowadzone w czytelni dla nie 

więcej niż 15 uczniów jednocześnie 
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8. korzystanie z komputerów i kserokopiarki jest możliwe, jednak maksymalnie dla 

dwóch uczniów równocześnie, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk 

9. w/w sprzęt będzie podlegał regularnej dezynfekcji, przeprowadzanej przez 

bibliotekarza 

10. zarówno pomieszczenie czytelni, jak i wypożyczalni będą systematycznie 

wietrzone (co godzinę) 

11. jeśli szkoła przejdzie na tryb nauczania zdalnego, możliwe będzie wypożyczanie 

i zwrot książek z zachowaniem wyżej wymienionych zasad i regulacji 

opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, nie będzie natomiast 

możliwości przeprowadzania zajęć w czytelni i korzystania ze sprzętu 

komputerowego. 

Pielęgniarka i uczeń w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy 

Przedlekarskiej 

1. Uczeń, który poczuł się źle zgłasza to natychmiast nauczycielowi lub pracownikowi 

szkoły. 

2. Uczeń pełnoletni udaje się do Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej. 

3. W gabinecie może przebywać tylko jeden uczeń. 

4. Uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu do gabinetu. 

5. Uczeń zobowiązany jest założyć na siebie indywidualne środki ochrony osobistej. 

6. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, 

urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi 

i niepełnosprawnością pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk 

powinna zastosować środki ochrony osobistej. 

7. W przypadku przebywania w gabinecie ucznia z podejrzeniem koronawirusem 

pielęgniarka poza rutynowymi zasadami powinna zastosować następujące środki 

ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne, przyłbica, rękawice, 

fartuch flizelinowy. 

8. Uczeń z podejrzeniem zakażenia koronawirusem będzie umieszczony 

w izolatorium i pod opieką pielęgniarki. 

9. Pozostałe czynności pielęgniarki pozostają bez zmian i są zgodne z zakresem 

obowiązków. 

10. Pielęgniarka jest zobowiązana do powiadomienia dyrektora szkoły o pobycie 

ucznia w gabinecie. 

11. W kontaktach bezpośrednich pielęgniarka (innych niż udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w środowisku szkoły) przestrzega dystansu min. 1,5-2m. 

W kontaktach bezpośrednich stosuje maskę chirurgiczną. 
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12. Rodzice / prawni opiekunowie odbierający uczniów z gabinetu higienistki 

w budynku pracowni są zobowiązani poczekać przed wejściem, skontaktować się 

z pielęgniarką telefonicznie 14 688 99 00 wew.29 i postępować zgodnie 

z otrzymaną instrukcją. 

13. Rodzice/opiekunowie prawni odbierający uczniów z izolatorium w budynku 

głównym  i budynku pracowni są zobowiązani do postępowania zgodnego 

z instrukcją przekazaną telefonicznie 

 

Gastronomia 

1. W punktach gastronomicznych na terenie szkoły obowiązują wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego, a w szczególności: 

 Ograniczenie ilości osób przebywających w pomieszczeniu 

 Dezynfekcja rąk przed wejściem 

 Obowiązek noszenia środków ochrony osobistej (maseczki zakrywające usta 

i nos) 

2. Szczegółowe instrukcje muszą być wywieszone w widocznym miejscu przy 

wejściu do punktu gastronomicznego 

3. za bezpieczeństwo uczniów w punkcie gastronomicznym odpowiedzialna jest 

obsługa punktu gastronomicznego. 

Sposób prezentacji procedury 

4. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły. 

5. Zapoznanie rodziców / prawnych opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą 

poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji. 

6. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole. 

7. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. 

Tryb dokonania zmian w procedurze 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub 

na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być 

również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

 

Załączniki 

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki: 

1) Załącznik 1 – instrukcja mycia i dezynfekcji rąk; 

2) Załącznik 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni 

3) Załącznik 3 – dokument monitorowania utrzymania czystości i dezynfekcji 
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………………………………………… 

(podpis dyrektora) 
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Załącznik 1 

Instrukcja mycia rąk 
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Załącznik 2 
 

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni 

 

1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były 

używane przez pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, jak 

np. biurka, stoły, klamki itp., z których pracownik korzystał danego dnia 

pracy. 

2. Pracownik obsługi przystępuje do dezynfekcji w gumowych 

rękawiczkach ochronnych. 

3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub 

powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 

60% lub użycia wody z detergentem.  

4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników u ……………….., 

która odpowiada za uzupełnianie zapasów  

5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na 

swoje miejsce. 

6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do specjalnie 

oznaczonego kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe. 
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Załącznik 3 
 

MONNITOROWANIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI 
 

lp data wyszczególnienie Kto? uwagi 
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POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z PROCEDURAMI 
 
Nauczyciele szkoły (na podst. listy obecności na RP w dniu 31.08.2020) 


