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Załącznik nr 1 do zarządzenia 

                                                                    nr 19/2020/2021   

Dyrektora Zespołu Szkół w Pilicy 

 
Procedura zapewnienia  bezpieczeństwa  

w Zespole Szkół w Pilicy  
w związku z wystąpieniem epidemii COVID – 19 

 

Na podstawie przepisów: 

 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1166), 

2. Wytycznych przeciwepidemicznych MEN, MZ i GIS dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

3. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2020 r. poz. 1148). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa                           

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69). 

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   (Dz. U. 2020 poz.780). 

 Podstawowym celem wdrażanych procedur jest: 

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, uczniom, rodzicom i interesantom 

przebywającym na terenie szkoły. 

 Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły. 

 Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych. 

§ 1 

Zasady organizacji pracy w szkole 

 

1. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja  o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

2.  Woźna pełni dyżur przy wejściu do szkoły i dba o to, by uczniowie, pracownicy, 

interesanci dezynfekowali ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku, 

zachowując przy tym dystans społeczny co najmniej 1,5 metra. 

3. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje 

taka konieczność, w przypadku zauważania w/w objawów chorobowych oraz za zgodą 

rodziców/opiekunów, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą 

termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka lub wyznaczony 

pracownik. 
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4. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy 

domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

5. Uczniowie, oraz pracownicy szkoły  wchodzą   do szkoły w maseczkach. Zaleca się   

zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych np. w  szatniach,  na korytarzach, 

klatkach schodowych. 

6. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz 

starać się zachować dystans od innych pracowników szkoły. 

7. Ograniczone zostaje do niezbędnego minimum  przebywanie w placówce osób z 

zewnątrz, zalecany jest kontakt ze szkołą drogą telefoniczną lub mailową. 

8. Wszystkie osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły mogą przebywać tylko w 

wyznaczonej strefie, w pozostałych częściach po uzgodnieniu z dyrektorem. Kontakt z 

osobami z zewnątrz odbywa się  zgodnie  z zachowaniem  środków ostrożności i 

wzmożonym rygorem sanitarnym; zachowanie 1,5m dystansu, ochrona ust i nosa. 

9. Osoby postronne wchodzące do szkoły zostają wpisane do „Księgi wejść” z podaniem 

informacji: imię, nazwisko, kontakt. 

10. Przy wejściu do budynku, znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, 

stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 

skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na 

COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły. 

11. Wyznaczono dwa pomieszczenia do izolacji osób, u których stwierdzono objawy 

chorobowe wskazujące  na chorobę zakaźną, zaopatrzone w niezbędne środki ochrony 

osobistej oraz płyn do dezynfekcji rąk; 

12.  Na terenie szkoły przygotowane są  specjalnie oznaczone kosze z workami na odpady 

zmieszane, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej takie jak 

maseczki, rękawiczki. 

§ 2 

 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli 

i pracowników administracji i obsługi 

 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i 

dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed 

zarażeniem. 

2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest: 

Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie: 

a. Regularnego mycia rąk przez  30 sekund mydłem i wodą lub środkiem 

dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych, 

b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

c. Unikania skupisk ludzi, 

d. Unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

e. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują; 
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2) Dezynfekować  ręce zgodnie z instrukcją niezwłocznie po wejściu do budynku 

placówki; 

3) Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym; 

4) Niezwłocznie informować dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19; 

5) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, 

wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, 

gorączka); 

6) Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym 

pomieszczeniu; 

7) Poinformować dyrektora szkoły o swoich istotnych problemach zdrowotnych celem 

umożliwienia wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. 

8) Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi do wglądu, dokument 

potwierdzający, że ma istotne problemy zdrowotne. Istotnymi problemami zdrowotnymi 

w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby 

płuc - astma, zaburzenia odporności, alergia; 

9) Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe 

rękawiczki) do zamykanych koszy na odpady zmieszane; 

      Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurą bezpieczeństwa. 

 

§ 3 

Uczniowie 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja  o obowiązku  

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

3.  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  

1,5 m odległości     od innych osób, i niezwłocznie powiadomić   rodziców/opiekunów o  

konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany jest własny środek transportu). 

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy  

obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

5. Uczniowie, zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej tzn. maseczki ochronne,  

  ewentualnie przyłbice ( zaleca się stosować w/w środki  w szatniach, korytarzach,  

   klatkach schodowych). 

6.  Uczeń po przybyciu do szkoły udaje się bezpośrednio do  szatni. W szatni może  

przebywać max 5 uczniów  czuwa nad tym  pracownik obsługi lub dyżurujący nauczyciel. 

7.  Zajęcia odbywają się  w wyznaczonych  salach. 

8. Uczniowie przychodzący na zajęcia nie powinni nosić biżuterii– na rękach poniżej 

łokcia - tzn. pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe 

umycie i dezynfekcję rąk. 
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9. Zaleca się zachowanie dystansu  między  uczniami, pracownikami szkoły min 

1,5m 

10. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady  higieny: częste mycie rąk.Uczniowie  

pamiętają o higienie dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i 

nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

kosza i umyć ręce). Pamiętać należ również o unikaniu  dotykania oczu, nosa  i ust. 

11. W czasie zajęć uczniowie używają wyłącznie własnych przyborów i podręczników, które 

w czasie zajęć  mogą znajdować się na stoliku  szkolnym lub  w tornistrze.  

12. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

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

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym      

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

§ 4 

Nauczyciele 

 

1. Dbają  o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wejściu  na teren 

szkoły i korzystaniu z szatni. 

2. Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów,  

zaleca się  w miarę możliwości korzystanie przez uczniów ze szkolnego boiska i z 

pobytu na świeżym powietrzu 

3. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują  na terenie szkoły, 

dlaczego zostały wprowadzone. Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej dbają 

o to, by uczniowie regularnie myli ręce, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy 

dozownikach z płynem; 

4. Wietrzą salę, po odbyciu zajęć, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 

5. Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – 

podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe; 

6. Dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami 

szkolnymi, 

7. Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne w wyznaczone 

miejsce w sali – do mycia lub dezynfekcji; 

8. Utrzymują kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, przede wszystkim 

za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobistych – z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. 1,5 m dystansu oraz osłona ust i nosa; 

9. Zobowiązani są  do zgłaszania dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły każdej 

informacji przekazanej przez rodziców ucznia, która może mieć związek z zagrożeniem 

zdrowia ucznia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną;  

10. Szczególnie monitorują obecności uczniów w oddziale każdej klasy przez: 

a)  bezwzględne sprawdzanie i zaznaczanie obecności/nieobecności uczniów przez 

nauczycieli na każdych zajęciach edukacyjnych - w dziennikach  

b) codzienną analizę obecności/nieobecności uczniów w oddziale każdej klasy przez 

wychowawcę klasy po zakończonym dniu, 
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c) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi szkoły przez wychowawcę klasy 

niepokojących zestawień obecności/nieobecności uczniów w oddziale klasy po 

codziennej analizie frekwencji (duża ilość uczniów nieobecnych na zajęciach 

edukacyjnych, dłuższy czas nieobecności danego ucznia w szkole bez potwierdzenia 

przez rodziców tej nieobecności, mimo podejmowanych przez wychowawcę klasy prób 

wyjaśnienia przyczyn nieobecności ucznia w kontakcie z rodzicami).  

11. Wychowawcy klas na  lekcji wychowawczej zobowiązani są do przedstawienia i 

omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z 

COVID-19. Ten fakt odnotowują w dzienniku lekcyjnym. 

12. Wychowawcy klas mają obowiązek do dnia 20 września 2020 r.: 

       zaktualizować numery telefonów rodziców, adresy poczty elektronicznej i możliwość 

kontaktów za pomocą e-dziennika (aktywne konta) w celu skutecznej komunikacji z 

rodzicami ucznia. 

§ 5 

Obowiązki pracowników obsługi 

 

1. Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie 

sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.  

2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty minimalizując 

ryzyko zakażenia poprzez dotyk. 

3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, 

poręcze krzeseł     i   powierzchnie płaskie, w tym  blaty  stołów itp…. 

4. Wietrzą  pomieszczenia – sale lekcyjne, w których nie są  organizowane  zajęcia. 

5. Po zakończeniu pracy z uczniami   myją i dezynfekują sale, blaty stołów, regały, 

krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz 

powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety - czynności te wpisują w kartę 

monitoringu. 

6. Dyrektor prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, wykonywanych 

przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 

czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, 

powierzchni płaskich, klawiatur, włączników. W tym celu prowadzona jest : „Karta 

monitorowania codziennych prac porządkowych”. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za wydawanie 

środków do dezynfekcji oraz pracownicy korzystający z nich są zobowiązani do 

zapoznania się z zaleceniami producenta i zachowania wszelkich  środków 

ostrożności. 
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5. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są  plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –

 instrukcje (plakaty) oraz informacja o stosowanym płynie do dezynfekcji. 

8. Zużyte środki ochrony wyrzucane są do zamykanego kosza. Obok kosza lub na nim 

zamieszcza się informację: „Kosz na odpady- środki ochrony osobistej”. 

9. Przy przyjmowaniu z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek 

pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające  środków 

ochrony osobistej, a także wpisania do rejestru  wejść : daty kontaktu, nazwę np. firmy 

kurierskiej, imienia i nazwiska kuriera,  numeru jego telefonu. 

10. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki do 

odpowiednio przygotowanego pojemnika,  następnie dezynfekują przyłbicę, myją i 

dezynfekują ręce. 

 § 6 

Zadania i obowiązki rodziców 

 

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego 

w warunkach pandemii COVID -19  w   szkole  oraz bezwzględnie ich przestrzegają.  

2. Rzetelnie informują nauczycieli, a przede wszystkim wychowawcę klasy o zagrożeniu 

zdrowia dzieci spowodowanym przez COVID-19, kiedy  dziecko będzie miało kontakt 

z osobą chorą, w rodzinie pojawi się osoba chora, rodzina będzie przebywać w okresie 

kwarantanny lub  w izolacji.  

3. Rodzice i opiekunowie  prawni wchodzący   do szkoły  powinni  zachować dystans 

społeczny  w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów wynoszący 

min. 1,5 m.  oraz przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i 

nosa, oraz dezynfekcja rąk). Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym 

utrzymanie dystansu między rozmówcami. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać 

podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur. 

4. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować 

ręce płynem dezynfekcyjnym oraz zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem 

podając swoje dane (imię i nazwisko), cel wizyty, które zapisywane są w „Księdze 

wejść”. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do 

kontaktu, aktualizowania go w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. 

Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy. 

6. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych u ucznia w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły, rodzic 

zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o 

konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły. 

7. Procedurę udostępnia dyrektor szkoły: na stronie szkoły oraz w sekretariacie. 

Wychowawca klasy podczas zebrań z rodzicami. 
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§ 7 

Zasady bezpieczeństwa w szatni 

 

1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie, obowiązuje zasłanianie ust i nosa. 

2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach po 

przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach.  

3. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni. 

4. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru 

odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają 

szatnię. 

5. Uczeń nie wchodzi do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się w 

tym pomieszczeniu. 

6. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans 

umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe opuszczenie jej. 

7. Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników szkoły w zakresie 

korzystania z szatni. 

8. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni. 

10. W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, uczniowie także 

korzystają z szatni, przestrzegając w/w zasad. 

§ 8 

 

Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

 

1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

2. W gabinecie może przebywać jeden uczeń, który niezwłocznie po wejściu do gabinetu 

dezynfekuje ręce. 

3. Pielęgniarka szkolna wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę. 

4. Pielęgniarka szkolna obsługując uczniów czy nauczycieli korzysta z jednorazowych 

rękawiczek ochronnych. 

5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

6. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) 

przez personel sprzątający, a następnie wietrzony. 

§ 9 

 

Zasady organizacji lekcji wychowania fizycznego zgodnie z nowymi wytycznymi 

dotyczącymi bezpieczeństwa w związku  z wirusem COVID 19 

 

1. Przy wejściu na salę gimnastyczną oraz przy jej opuszczaniu po zakończeniu zajęć 

obowiązują zasady dystansu społecznego oraz obowiązkowe mycie rąk lub 

(dezynfekcja płynem dezynfekującym).  

2. Należy uczulić  ćwiczących  o nie dotykanie dłońmi okolic ust, oczu i nosa. 
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3. Uczniowie nie mogą zabierać zbędnych przedmiotów na salę gimnastyczną - telefony 

komórkowe, biżuteria, książki. Wartościowe przedmioty należy zabezpieczyć. Za 

pozostawione w szatni przedmioty szkoła oraz prowadzący zajęcia nie odpowiada. 

4. W dniu, w którym panują obiektywnie sprzyjające warunki atmosferyczne lekcje 

wychowania fizycznego  odbywają się  na świeżym powietrzu.  

5. Korzystanie z szatni przed i po lekcji wychowania fizycznego odbywa się                   

w grupach maksymalnie 5uczniów jeżeli to możliwe, przy zachowaniu zasad dystansu 

społecznego. Czas przebierania i przebywania w szatni należy skrócić do minimum. 

6. Salę gimnastyczną i szatnię należy wietrzyć w każdej możliwej sytuacji. 

7. W ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostaną gry 

zespołowe wymagające bliskiego kontaktu oraz ćwiczenia    w parach. 

8. Należy unikać wymiany przyborów i przyrządów między wieloma ćwiczącymi na 

lekcji. Użyte do ćwiczeń przybory i przyrządy będą dezynfekowane po każdej lekcji. 

9. Po zakończeniu lekcji w danym dniu podłoga oraz stały sprzęt na  sali gimnastycznej 

będą myte lub dezynfekowane. 

10. Każdorazowe złe samopoczucie lub nie przestrzeganie w/w zasad uczeń natychmiast 

zgłasza prowadzącemu zajęcia. 

11. Nad przestrzeganiem w/w zasad czuwają prowadzący lekcje nauczyciele wychowania 

fizycznego. 

§ 10 

 

Zasady ochrony epidemicznej podczas korzystania z biblioteki 

 
      Zasady ochrony epidemiologicznej podczas korzystania z biblioteki szkolnej: 

1. Do biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy bez objawów 

chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie, lub izolacji. 

2. Należy przestrzegać bezpieczeństwa sanitarnego – częste mycie rąk, stosowanie płynu 

do dezynfekcji 

3. W pomieszczeniach biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i 

innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio – guide’y, ekrany dotykowe) 

4. Osoby korzystające z biblioteki poruszają się w wyznaczonych, oddzielnych strefach 

komunikacyjnych, oznaczonych liniami na podłodze: 

- strefa A dla osób oddających książki 

- strefa B dla osób wypożyczających książki 

5. W bibliotece zaznaczona jest strefa do składowania oddanych książek na czas 

dezynfekcji okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika) 

6. W każdej strefie może przebywać tylko jedna osoba 

7. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść tylko dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga 

oddająca. 

8. Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. 

9. Osoby oczekujące w auli na wejście do biblioteki, powinny zachować dystans 

społeczny (1,5 m) 

10.  Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. 

11. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną. 
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§11 

 Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia  

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono 

objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na 

chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), 

dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie 

przygotowane pomieszczenie - IZOLATKA. 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę 

go zastępującą. 

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/ 

opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z 

placówki informując o powodach. 

5. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, nauczyciel) kontaktuje się 

telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. 

6. Nauczyciel opiekujący się grupą, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala w 

której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana 

(mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł). 

7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje 

wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia 

dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i 

rękawiczki. 

8. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych drzwiach 

wejściowych do budynku placówki. 

9. Pomieszczenie oraz obszar,  w którym przebywał   i poruszał się uczeń  z objawami 

chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane. 

§ 12 

 

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID -19 u pracownika 

szkoły  

1. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie 

przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – 

zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do 

przenoszenia zakażenia. 

2. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak 

klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego 

wyznaczoną. 
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3. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są 

powierzchnie dotykowe. 

4. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba 

podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby przekazać  powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 

5. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia 

COVID-19. 

6. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

7. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym 

zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w 

placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z 

powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji 

do dalszego postępowania. 

8. Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do 

właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

§ 13 

Przepisy końcowe 

 

1. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania ogólnych 

zaleceń wydawanych przez MZ i GIS, wytycznych obowiązujących w obiektach 

sportowych, środkach transportu publicznego. 

2. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszej 

procedurze obowiązują każdego ucznia, pracownika, a także osoby przebywające na 

terenie szkoły. 

3. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. Dyrektor 

szkoły zastrzega prawo do aktualizowania treści procedury, w związku ze panującą 

sytuacją epidemiologiczną. 

 

 

 

Niniejsza procedura została omówiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 

28.08.2020r. i wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 19/2020/2021 z dnia 28 sierpnia 

2020r. 

 

                                                                                                                        Anna Woźniczko 
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INSTRUKCJA MYCIA RĄK 

Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk przed wejściem do szkoły  w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy 

dozownikach z płynem. 
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INSTRUKCJA NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASECZKI 

  

 

  

INSTRUKCJA NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC 
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