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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia 22/09/2021  

Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywdzie 

z dnia 3 września 2021 r. 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników 

Zespołu Szkół w Krzywdzie podczas pobytu stacjonarnego w placówce  

w czasie stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19 

 

§ 1. 

Organizacja zajęć 

1. Do szkoły może uczęszczać 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 powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  
w przestrzeni publicznej. 

3. Ograniczone do niezbędnego minimum jest przebywanie w szkole osób z zewnątrz.  

4. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny m. in.: częste mycie rąk , 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Osoby z zewnątrz wchodzące do 
budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Zaleca się, aby 
uczniowie po przyjściu do szkoły zamiast dezynfekcji rąk płynem, myli je wodą z mydłem. 

6. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady: 

1) ograniczenie czasu przebywania na terenie szkoły do niezbędnego   minimum ; 

2) zachowywanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; 

3) jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi; 

4) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m; 

5) przestrzeganie obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

obywateli   (m.in.   należy   stosować   środki    ochronne    w    postaci    maseczek 

oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych). 

7. Dyrektor może podjąć decyzję o zamknięciu przestrzeni wspólnej dla osób z zewnątrz, w tym 
rodziców. W tej sytuacji rodzice odprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola, oddziału 

przedszkolnego oraz świetlicy zgłaszają to dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach 

zewnętrznych, a wyznaczony przez dyrektora pracownik odbiera lub przyprowadza dziecko 

do/z części wspólnej szkoły. 

8. W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikami szkoły, pomimo 
wprowadzenia zakazu, o którym mowa w ust. 7, dopuszcza się możliwość wejścia na teren 

szkoły osób z zewnątrz po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie, e-mailem, przez 

dziennik elektroniczny lub za pośrednictwem wychowawcy. Obowiązują wówczas zasady 

określone w ust. 6. Osoby z zewnątrz, poza rodzicami uczniów, muszą uzyskać zgodę 

dyrektora na wejście na teren placówki. 

9. Sytuacja, o której mowa w ust. 7 nie dotyczy opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy 
mają możliwość wejścia na teren szkoły z zachowaniem zasad określonych w ust. 6. 



2  

10. Zalecane jest zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,  
szczególnie w miejscach wspólnych (na korytarzach i klatce schodowej) i ograniczenie 
gromadzenia się uczniów na terenie szkoły.  

11. W przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, klatki schodowe, toalety) podczas przerw 
i w innym czasie, gdy przebywają w nich uczniowie z różnych klas i/lub pracownicy 
pedagogiczni oraz niepedagogiczni (np. podczas apelu), gdy nie można zachować dystansu, 
zaleca się stosowanie przez uczniów maseczek. 

12. Pracownicy pedagogiczni i administracyjno-obsługowi szkoły zobowiązani się do 
stosowania maseczek w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, klatki schodowe, 
toalety) podczas przerw i w innym czasie, gdy przebywają w nich uczniowie z różnych klas 
i/lub pracownicy (np. podczas apelu). 

13. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania   w przestrzeni 
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni       wspólnej szkoły, gdy 
nie ma możliwości zachowania dystansu. 

14. Rekomendowany jest kontakt rodziców (opiekunów) ze szkołą z wykorzystaniem technik 
komunikacji na odległość, w tym kontakt przez dziennik elektroniczny lub telefoniczny. 

15. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do podania wychowawcom aktualnych 

numerów telefonów, adresów mailowych w celu szybkiej i skutecznej komunikacji szkoły 
z opiekunami oraz do aktualizowania tych danych na bieżąco. Wychowawcy wprowadzają 

dane kontaktowe do dziennika elektronicznego i na bieżąco je aktualizują. 

16. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godz. 7.40 (nie dotyczy to uczniów 

korzystających z opieki świetlicowej). Przed rozpoczęciem zajęć czekają w wyznaczonych 
miejscach przed salą dydaktyczną, w której mają zajęcia, z zachowaniem dystansu pomiędzy 
grupami z różnych klas. 

17. Uczniowie mogą korzystać z szafek umieszczonych na korytarzach szkolnych przy 
stosowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły. Czas 
pobytu przy szafce z ubraniami powinien być ograniczony do minimum. Zakazuje się 
przebywania koło szafek na ubrania w czasie przerw międzylekcyjnych. 

18. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce. 

19. Każda klasa ma zajęcia w jednej, wyznaczonej sali. Wyjątkiem są zajęcia informatyki oraz 

wychowania fizycznego. 

20. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 

 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej  1,5 m, 

 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 

 w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 

uczniów. 

21. Nauczyciele są zobowiązani usunąć lub uniemożliwić dostęp do przedmiotów lub sprzętu 
znajdującego się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

Przybory wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdej 
grupie – za dezynfekcję odpowiedzialny jest nauczyciel. Za dezynfekcję sprzętu po 
zakończonych zajęciach edukacyjnych na koniec każdego dnia odpowiedzialne są 
sprzątaczki. 

22. Uczeń ma obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników, 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. 
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23. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 
to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciele są zobowiązani dopilnować, 
aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka muszą 
zadbać o regularne czyszczenie tych przedmiotów (pranie lub dezynfekcję). 

24. Nauczyciele prowadzący zajęcia zobowiązani są wietrzyć sale (obowiązkowo w czasie 
przerw śródlekcyjnych, a w miarę możliwości także podczas zajęć), zaś pracownicy obsługi 
części wspólne (korytarze, toalety) co najmniej raz na godzinę. 

25. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. 

26. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 
na terenie szkoły. 

27. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

28. Podczas zajęć sportowych sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone 

z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących po każdym jego użyciu przez 
daną klasę. Za dezynfekcję sprzętu odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. 

29. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, z zachowaniem dystansu od osób 
trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść 
grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia 
zachowanie dystansu społecznego. 

30. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Podczas zajęć świetlicowych obowiązują zasady ogólnoszkolne, dotyczące 

zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii, w szczególności regularne mycie rąk wodą 

z mydłem lub   ich   dezynfekcja.   Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę 

w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem 

uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

31. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, w tym jeden znajduje się w sekretariacie szkoły, 
jeden w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji osób, u których zaobserwowano objawy 
chorobowe i jeden na portierni). Są one dezynfekowane po każdym użyciu w danej grupie. 

32. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się po zakończeniu zajęć 
obowiązkowych. Podczas tych zajęć, przed ich rozpoczęciem oraz po ich zakończeniu 
stosuje się te same zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują na zajęciach lekcyjnych. 

33. Uczniowie mogą korzystać (wypożyczać) książki z księgozbioru biblioteki szkolnej 
w godzinach jej pracy. Obowiązkowy jest okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotece. 

34. Uczniowie mogą korzystać z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w godzinach jego pracy z 
zachowaniem zasad ochrony osobistej. 

§ 2. 

Higiena, czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły są zobowiązani do regularnego mycia rąk 
wodą z mydłem oraz dopilnowania, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu  
do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 
dezynfekcji. 
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3. Personel sprzątający jest zobowiązany do regularnego napełniania dozowników z płynem 
do dezynfekcji. 

4. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnego napełniania dozowników z mydłem, 
ręczników papierowych w toaletach szkolnych i w pokoju nauczycielskim. 

5. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję i czyszczenie z użyciem 
detergentu powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 
blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzegać czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. 

7. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość toalet, urządzeń sanitarnohigienicznych, 
w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję. 

§ 3. 

Gastronomia 

1. W    stołówce     szkolnej,     kuchni     i     innych     pomieszczeniach     przeznaczonych 
do przygotowywania i przechowywania produktów żywnościowych, obok zasad 
dotyczących warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się 
do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo obowiązują zasady szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Pracownicy mają obowiązek 
utrzymania wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 
naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. Prowadzony jest monitoring 
codziennych prac porządkowych w stołówce szkolnej, kuchni i innych pomieszczeniach 
przeznaczonych do przygotowywania i przechowywania produktów żywnościowych.  

2. Podczas kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy kuchni są 

zobowiązani stosować maseczki ochronne. 

3. Osoby pracujące w kuchni i na stołówce zobowiązane są do częstego i dokładnego mycia 

rąk wodą z mydłem albo dezynfekowania osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu 
(min. 60%). 

4. Korzystanie z posiłków odbywa się wyłącznie w stołówce szkolnej. Wydawanie posiłków 
odbywa się zgodnie z harmonogramem, uczniowie spożywają posiłki przy wyznaczonych 
stolikach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Blaty stołów i poręcze krzeseł w stołówce  
są czyszczone po każdej grupie ciepłą wodą z płynem myjącym. Na koniec każdego dnia 
pracownicy kuchni zobowiązani się zdezynfekować stoły, krzesła i klamki środkiem 
dezynfekującym. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, 
w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. W przypadku awarii zmywarki, wielorazowe  
naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 

6. Z obszaru sali jadalnej usunięte są dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 
serwetki), są one wydawane bezpośrednio przez obsługę.  

7. Dania i produkty są podawane przez osobę do tego wyznaczoną. 

8. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone 
w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

9. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 
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§ 4. 

Administracja i obsługa 

1. Wszyscy pracownicy szkoły na swoim stanowisku pracy zobowiązani są do zachowania 
dystansu między sobą min. 1,5 m, a jeśli jest to niemożliwe – zobowiązani są korzystania 

ze środków ochrony osobistej (maseczki). 

2. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej są zobowiązani 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

3. W miejscach wspólnych (w sekretariacie, na korytarzach, klatce schodowej oraz na boisku 

w sytuacji, gdy nie jest zachowany dystans 1,5 m), pracownicy niepedagogiczni zobowiązani 
są do noszenia  maseczek. 

 

§ 5. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły 

1. Przy wejściu głównym umieszczone zostały numery do kontaktu z inspekcją sanitarną 
oraz numery alarmowe. 

2. Wyznacza się gabinet profilaktyczny jako miejsce, w którym można odizolować osobę 
w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych, zwane dalej izolatką. 

3. Izolatka została wyposażona w środki ochrony osobistej, termometr  i płyn dezynfekujący. 

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

oddechowych, w tym w szczególności temperaturę powyżej 38oC, kaszel, duszności, 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora. Ponadto, informuje 
rodzica ucznia o konieczności pilnego odebrania ucznia  ze szkoły (rekomendowany jest 
własny środek transportu). 

5. Osoba wyznaczona przez dyrektora ma obowiązek odizolować ucznia w izolatce, 
zapewniając min. 2m odległości od innych osób i zapewnić mu opiekę do czasu 

przyjazdu rodzica. 

6. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

7. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownicy szkoły 

zobowiązani są pozostać w domu i niezwłocznie poinformować pracodawcę 
o nieobecności. Należy skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności, a w razie  pogarszania 
się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

8. Wszyscy pracownicy szkoły: nauczyciele oraz   pracownicy administracji   i   obsługi są 

zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia   dyrektora   szkoły   o   objęciu ich 
kwarantanną, izolacją domową lub nadzorem epidemiologicznym, a także o kontakcie 
z osobą chorą, objętą kwarantanną, izolacją domową lub nadzorem epidemiologicznym. 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących 

objawów wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem, zobowiązany on jest 
niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi. W trybie natychmiastowym pracownik taki 

zostaje odsunięty  od wykonywanych czynności oraz skierowany do domu. Zobowiązany 
jest skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę 
medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika, a w razie nagłego 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

10. W sytuacji pogarszającego się stanu zdrowia osoby przebywającej na terenie szkoły, 

u której podejrzewa się zakażenie, osobę taką należy odizolować w izolatce i niezwłocznie 
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wezwać służby medyczne. 

11. Dyrektor ustala obszar, w którym przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia 

koronawirusem. Obszar ten jest gruntownie sprzątnięty, wywietrzony i zdezynfekowany. 

12. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły wszyscy 

pracownicy zobowiązani są stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora  
sanitarnego. 

13. Dla pracowników powyżej 60. roku życia lub ze zgłoszonymi istotnymi problemami 

zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, w miarę 
możliwości zastosowane zostaną rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 


