
 

 

Procedury bezpieczeństwa  

w czasie pandemii Covid – 19 

na terenie Zespołu Szkół Zawodowych 

im. gen. Władysława Sikorskiego  

w Słupcy 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PODSTAWA PRAWNA: 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),  

• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 59 ze zm.),  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69  

ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U z 2020r. poz. 872), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1386). 

 

II. Telefony alarmowe w razie wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia   

      SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły. 

 

 

Telefon alarmowy:  691-751-835  

PPIS w Słupcy:  721-244-555 

 

 

 III. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:  

 

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki 

ochronne, (ewentualnie przyłbice), płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, 

umieszcza przy wejściu do budynku szkoły, hali sportowej oraz w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, odkażenia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.  

3. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia lub pracownika (gabinet higienistki 

szkolnej, sala nr 19), które zostanie wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, 

półmaski, rękawiczki. Jeśli uczeń/pracownik będzie wykazywał objawy typowe  

dla koronawirusa (370C-380C-stan podgorączkowy, powyżej 380C-gorączka, kaszel, 

trudności w oddychaniu, objawy choroby jelitowej) należy postępować zgodnie  

z procedurami zawartymi w niniejszym dokumencie.  

4. W wypadku stwierdzenia podejrzenia u ucznia/pracownika choroby COVID-19 

bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki 

bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

 



IV. ZALECENIA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

 

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 lub w izolacji. 

2. Do budynku głównego szkoły klasy I  i II wchodzą/wychodzą drzwiami głównymi, 

klasy III i IV do budynku głównego wchodzą i wychodzą drzwiami od strony boiska 

szkolnego przy zachowaniu minimum 1,5 m dystansu pomiędzy 

wchodzącymi/wychodzącymi. 

3. W przypadku wystąpienia  stanu podgorączkowego 370C-380C lub gorączki- powyżej 

380C, kaszlu, duszności, choroby jelitowej- zaleca się pozostanie w domu. 

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

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (1,5 m dystansu). 

5. Przy każdorazowym wejściu do budynków szkoły należy skorzystać z dyspensera 

ze środkiem dezynfekującym i dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk. 

6. Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk przy użyciu środków  dostępnych                 

w budynkach szkoły. 

7. Uczniowie i inne osoby przebywające na terenie budynków szkoły mają obowiązek                  

wyrzucania zużytych maseczek, rękawiczek wyłącznie do wyznaczonych koszy  

na śmieci. 

8. Co drugi boks w szatni uczniowskiej przeznaczony jest na pozostawienie odzieży 

wierzchniej. 

9. Zaleca się, aby na zajęciach praktycznej nauki zawodu oraz podczas zajęć lekcyjnych, 

w których uczestniczy duża liczba uczniów, uczniowie zakrywali usta i nos (maseczka, 

apaszka lub przyłbica).  

10. Podczas przerw międzylekcyjnych obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa 

(maseczka, apaszka lub przyłbica). 

11. Uczniowie, którzy nie noszą ochrony ust i nosa zobowiązani są przedstawić  

zaświadczenie lekarskie, które potwierdza przeciwwskazania do zakrywania ust                   

i nosa. 

12. Rodzice/ opiekunowie uczniów oraz wszystkie osoby z zewnątrz szkoły zobowiązane 

są do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica lub apaszka) oraz dezynfekcji rąk 

przed wejściem na teren szkoły. 

13. Zaleca się korzystanie tylko z własnych przyborów szkolnych. 

14. Na terenie szkoły oraz w budynkach szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych  

zaleca się 1,5 m dystans między uczniami. 

15. Z użytku wyłączone są suszarki do rąk znajdujące się w toaletach uczniowskich, należy 

używać jednorazowych ręczników papierowych. 

16. Z użytku wyłączona jest fontanna wody pitnej znajdująca się w budynku pracowni 

szkolnych. 

17. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u ucznia, zostaje on 

umieszczony w pomieszczeniu izolacji (salka nr 19- budynek główny szkoły lub gabinet 

higienistki szkolnej –budynek pracowni szkolnych) pod opieką, powiadamiany jest 

rodzic/opiekun prawny oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy. 

 

 

 

 

 

 



V. ZALECENIA DLA  PRACOWNIKÓW:  

 

Zalecenia dla nauczycieli: 

 

1. Przed wejściem do budynków szkoły należy dokonać dezynfekcji rąk oraz zakryć nos  

i usta. 

2. Zaleca się częste mycie rąk mydłem lub środkiem dezynfekującym. 

3. Zaleca się wietrzenie pomieszczenia pracy. 

4. Zaleca się regularną dezynfekcję środkiem dezynfekującym (biurko, krzesło) 

5. Zaleca się zachowanie dystansu społeczny między pracownikami i uczniami, w każdej 

przestrzeni placówki, wynoszącego co najmniej 1,5 m.  

6. Podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciel dyżurujący lub przemieszczający                

się miedzy klasami lub budynkami szkoły zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust 

(przyłbica, maseczka lub apaszka). 

7. Podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych zaleca się zakrywanie nosa i ust (maseczka, 

przyłbica lub apaszka). 

8. Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do dezynfekcji drobnego sprzętu 

sportowego po każdym jego użyciu przez uczniów. 

 

 

Zalecenia dla pracowników administracji:  

1. Przed wejściem do budynków szkoły należy dokonać dezynfekcji rąk oraz zakryć nos  

i usta. 

2. Zaleca się częste mycie rąk mydłem lub środkiem dezynfekującym. 

3. Zaleca się wietrzenie pomieszczenia pracy.  

4. Zaleca się regularną dezynfekcję środkiem dezynfekującym telefonu, klawiatury, 

myszki PC.  

5. Zaleca się zachowanie dystansu społeczny między innymi pracownikami, w każdej 

przestrzeni placówki, wynoszącego co najmniej 1,5 m.  

6. Przy obsłudze petentów pracownik zobowiązany jest zasłaniać nos i usta (maseczka, 

przyłbica lub apaszka). 

7. Zaleca się ograniczenie (wyłącznie do niezbędnych)  kontaktów z uczniami   

i nauczycielami. 

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej zaleca                       

się aby pracownik pozostał  w domu i skontaktował się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 

 Zalecenia dla  pracowników obsługi:  

1. Przed wejściem do budynków szkoły należy dokonać dezynfekcji rąk oraz zakryć nos  

i usta. 

2. Zaleca się częste mycie rąk mydłem lub środkiem dezynfekującym. 

3. Zaleca się zachowanie dystansu społeczny między innymi pracownikami, w każdej 

przestrzeni placówki, wynoszącego co najmniej 1,5 m.  

4. Zaleca się ograniczenie (wyłącznie do niezbędnych)  kontaktów z uczniami                           

i nauczycielami. 

5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej zaleca                       

się aby pracownik pozostał  w domu i skontaktował się telefonicznie z lekarzem 



podstawowej opieki zdrowotnej,  a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

6. Przy prowadzeniu dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, wszystkie prace należy 

wykonywać  używając jednorazowych rękawic ochronnych. 

7. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

a) należy regularnie dezynfekować  środkiem dezynfekującym powierzchnie 

dotykowe w tym biurka, ławki, krzesła, klamki, włączniki światła, poręcze,                 

i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, myszy), 

b) wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne 

regularnie i starannie sprzątać z użyciem wody z detergentem lub środkiem 

dezynfekującym,  

c) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje się powierzchnie, sprzęty                       

i pomieszczenia,  

d) pracownik obsługi zobowiązany jest po wykonaniu dezynfekcji, każdorazowo 

odnotować wykonane prace w Karcie dezynfekcji pomieszczenia                         

oraz potwierdzić swoim podpisem wykonanie pracy, 

e) przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Po przeprowadzeniu 

dezynfekcji należy przewietrzyć pomieszczenie dezynfekowane, 

f) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie  

z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się  

do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

 

 

 

 

           Słupca, 27.08.2020 r.                       Dyrektor Szkoły 

                                                                                     Stanisław Kłaniecki 

    

 


