
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

obowiązujące w Zespole Szkół w Głuchowie w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Data obowiązywania procedury : od 01 września 2020 roku do odwołania  

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 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. poz. 1394). 

 Rozporządzenie 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. poz. 1389) 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2002 poz. 68   

i 69 ze zm.), 

 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  

1 września 2020 r. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie 

Zespołu Szkół w Głuchowie zwanego dalej „szkołą” oraz rodziców, uczniów oraz 

interesantów w czasie trwania epidemii COVID-19.  

2. Celem procedury jest:  

-  zminimalizowanie zagrożeń zakażenia COVID-19,  

3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które zminimalizują możliwość 

zakażenia, jednak pomimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą 

całkowicie wyeliminować ryzyka związanego  z zakażeniem COVID-19.  

 

 



II. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY  

1. W szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium 

Oświaty.  

2. 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.  

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 

szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy.  

5. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować 

dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:  

• obowiązkowa dezynfekcja rąk na wejściu,  

• zachowanie 1,5 metrowego dystansu,  

• zakrycie nosa i ust,  

• ograniczone przemieszczanie się po szkole,  

• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.  

6. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie  lub  

w izolacji.  

7. Przy wejściu do szkoły zorganizowana jest strefa do odkażania rąk. Dodatkowo w tej 

strefie znajduje się informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby, które 

wchodzą do szkoły oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 

8. Na terenie szkoły 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. 

9. Uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce na wejściu do szkoły. W  czasie pobytu na 

terenie szkoły do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.  

10. Przy wejściu do szkoły będzie wykonywany pomiar temperatury ciała uczniów oraz 

pracowników szkoły po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody na pomiar (Załącznik) 



11. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły nie gromadzą się oraz w miarę 

możliwości zachowują dystans społeczny szczególnie w miejscach wspólnych (szatnia, 

toaleta, korytarz). 

12. W szatni, uczniowie po zdjęciu wierzchniego okrycia zostawiają je w wyznaczonym 

miejscu, a następnie wychodzą zachowując dystans społeczny. 

13. W czasie przerw uczniowie, mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły. 

14. 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 min. 2 m 

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

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

15. W szkole zostaje wydzielone pomieszczenie (gabinet profilaktyki) w celu odizolowania 

ucznia w przypadku przejawiania niepokojących objawów, wyposażone  

w pakiet ochronny (maski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).   

16. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo – instruktażowe wywieszane   

w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

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

rąk, zakładania – zdejmowania maseczek oraz zakładania – zdejmowania rękawiczek.  

17. Szkoła wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu 

(minimum 60%).   

18. Podczas przeprowadzania dezynfekcji pracownicy zobowiązani są do  przestrzegania 

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.   

19. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane każdorazowo 

po zakończeniu zajęć z nową grupą.  Zgodnie z PROCEDURĄ MYCIA I DEZYNFEKCJI NA 

CZAS PANDEMII Załącznik nr 2 

20. Przez pracowników obsługi (sprzątaczki) prowadzony i odnotowywany jest 

monitoring prac dezynfekcyjnych wykonywanych w salach, pomieszczeniach sanitarno 

– higienicznych (deski sedesowe oraz baterie umywalkowe) i ciągach komunikacyjnych 



oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, przycisków i powierzchni 

płaskich.  

21. Pracownicy oraz uczniowie wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej 

do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się na górnym i 

dolnym holu.   

22. Obok kosza lub na nim zamieszcza się informację: „Kosz na zużyte środki ochrony 

indywidualnej”.  

23. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), 

zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza 

wyposażonego w worek.  

24. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy  

je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.   

25. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, 

inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego 

użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.   

26. Na terenie szkoły można korzystać z dystrybutora wody pitnej  zgodnie z PROCEDURĄ 

KORZYSTANIA Z DYSTRYBUTORÓW WODY.  

27. Pracownicy oraz uczniowie nie przemieszczają się bez szczególnej potrzeby po szkole - 

zobowiązani są również do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni 

szkoły (szczególnie na terenie szatni i łazienek)  wynoszącego min. 1,5 m.  

28. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl   

29.  W szkole ewidencjonowane są osoby wchodzące.  

 

III. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE GRUP  

1. Uczniowie  na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej (korytarze) lub gdy nie można 

przestrzegać zasady dystansu społecznego przebywają w maseczkach lub przyłbicach 

ochronnych i w rękawiczkach, jeżeli jest to wskazane ze względu na specyfikę zajęć. Nie 

ma jednak przeszkód, aby uczeń cały czas korzystał z takiej formy zabezpieczenia, jeśli 

uczeń/ rodzic/opiekun  widzi taką potrzebę.  



2. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

Sale są tak przyporządkowane aby grupa (klasa) mogła odbyć większość zajęć bez 

przemieszczania się. 

3. W przypadku wykorzystywania przedmiotów i sprzętów służących do zajęć są one 

czyszczone i dezynfekowane po każdych zajęciach.  

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku /torbie.  Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą.  

5. Klasopracownie i sala gimnastyczna wietrzona jest co godzinę, w czasie przerw i podczas 

obecności dzieci poprzez uchylenie okien (jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają).  

 

IV. OBOWIĄZKI UCZNIÓW: 

1. Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce z własnymi przyborami  

i  podręcznikami. 

2. Uczeń zachowuje bezpieczny dystans-  1,5 m. od innych osób, przed wejściem do 

budynku szkolnego dezynfekuje ręce. 

3. Uczeń udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogram i przydziałem do grupy/ 

oddziału.  

4. Uczeń nie opuszcza Sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela 

5. Uczniowie do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. 

Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.  

6. W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki. Uczeń pozostaje w bezpiecznej 

odległości- 1,5 m od innych uczniów oraz nauczyciela.  

7. Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.  

8. Po każdorazowym opuszczaniu sali lekcyjnej uczeń zobowiązany jest do założenia 

maseczki  

i dezynfekcji rąk. 

9. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają w miarę możliwości na szkolnym boisku lub 

terenie przyległym do szkoły. 

10. Na przerwy uczniowie są wypuszczani według przyjętych zasad. 

11. Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie 

przychodzi do szkoły. O zaistniałym fakcie powiadamia wychowawcę 



12. Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może korzystać z zajęć w szkole. 

13. W przypadku podejrzenia zakażenia nauczyciel postępuje wg procedur. 

 

V. PRACOWNICY SZKOŁY 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną  

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

zarażeniem.  

2. Do szkoły mogą przychodzić zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną.  

3. Pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki 

myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i mają możliwość 

bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.  

4. Każdy pracownik, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, powinien pozostać 

w domu oraz zawiadomić o tym fakcie dyrektora, skontaktować się telefonicznie z 

Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że 

może być zarażony koronawirusem.  

5.  Każdy pracownik wchodząc do budynku szkoły dezynfekuje ręce.  

6. Do szkoły pracownicy wchodzą do budynku wyłącznie wejściem głównym i są poddani 

pomiarowi temperatury po wyrażeniu pisemnej zgody na pomiar . załącznik nr 3 

7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w 

zakresie szerzenia się  COVID-19.  

 

VI. NAUCZYCIELE  

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.   

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne/konsultacje/zajęcia rewalidacyjne  

z uczniami:  

a. wyjaśniają, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w okresie epidemii –  

w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za 

swoje zachowanie.  



b. systematycznie przypominają zasady higieny dotyczące: mycia rąk przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania, unikania dotykania oczu, ust.  

c. zawiadamiają telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych  

u ucznia.  

d. usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

3. Podczas sprawowania dyżuru na przerwach międzylekcyjnych, oraz sytuacji gdy 

zachowanie dystansu społecznego jest utrudnione nauczyciel zobowiązany jest do 

noszenia maseczki lub przyłbicy. 

 

VII. PRACOWNICY OBSŁUGI  

1. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

w czystości ciągów komunikacyjnych,  

2. Dezynfekują powierzchnie dotykane przez uczniów i pracowników - poręcze, klamki, 

włączniki światła, uchwyty, blaty stołów, poręcze krzeseł i inne,  

3. Do obowiązków personelu obsługi należy także:   

• sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy 

wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach  i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,   

• sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,   

• napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i 

dezynfekowanie,   

• wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie  i dezynfekcja.  

4. Pracownicy obsługi wykonują swoje zadania w rękawiczkach ochronnych. 

5. Pracownicy obsługi nie mają obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic za wyjątkiem 

sytuacji gdy podczas wykonywania swoich obowiązków  utrudnione jest zachowanie 

dystansu społecznego (np. podczas przerw międzylekcyjnych). 

 

VIII. Procedury bhp obowiązujące w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Głuchowie na 

czas trwania pandemii COVID-19 



 Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

użytkowników biblioteki 

1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma 

obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać 

maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. 

2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i 

współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zapewnia się w 

miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę). 

3. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, 

np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

4. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o 

maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w 

bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu 

umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. 

5. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów 

kartkowych i rekomenduje stosowanie internetowego systemu katalogowego e-

biblio. 

6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy 

mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki 

dostosowane są do potrzeb czytelników. 

7.  Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez katalog e-biblio. Czytelnik rezerwuje 

książkę poprzez swoje konto czytelnika i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu. 

Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz przez e-dziennik Librus 

8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie 

kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał 

kontakt. 

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela 

bibliotekarza w bibliotece szkolnej 

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: 



 na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 

72 godzin (trzy doby); 

 tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba). 

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. 

2. Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru i czasopism. 

3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na 

którym leżały książki. 

4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone 

półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze 

należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 

kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu 

przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.. 

5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej 

zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać 

dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

6. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego 

przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o 

dezynfekcji blatu po każdym czytelniku. 

7. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują 

się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy 

pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych 

osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane 

egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je 

ustawiać na podłodze. 

Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się 

samodzielnie 

 



IX. Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego 

 oraz innych zajęciach sportowych organizowanych w ZS w Głuchowie  

obowiązujące w czasie trwania pandemii koronawirusa 

1. W miarę możliwości  zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej 

przestrzeni. 

2. Przy bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych zajęcia wf będą na sali 

gimnastycznej przy zasadach bezpieczeństwa i higieny. 

3. Przy wejściu na salę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe 

odkażanie rąk płynem do dezynfekcji. 

4. Uczniowie korzystają z szatni w hali gimnastycznej w sposób rotacyjny.  

5.  Uniemożliwiony zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych  

w okolicach szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń. 

6.  Lekcje zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie 

ćwiczących w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia 

szatni. 

7. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają  ćwiczenia i 

gry kontaktowe, które zostają zastąpione innymi np. lekkoatletyka, trening 

przekrojowy, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe, ćwiczenia w odstępach.  

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

lub dezynfekować, będzie usunięty lub uniemożliwiony do niego dostęp. 

9. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub 

dezynfekowane. 

10. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny będą umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach. 

X. Organizacja pracy w pracowni technologicznej 

 

1. Na pracowni obowiązuje regulamin pracowni technologicznej oraz ogólne procedury 

związane z epidemią COVID-19 przyjęte w ZS w Głuchowie. 



2. Procedura organizacji pracy na pracowni technologicznej obowiązuje wszystkich 

pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Głuchowie. 

3. Przy wejściu do szatni należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do szatni i na 

pracownię  należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

4. Potrawy przygotowywane są przy zachowaniu szczególnych środków higieny. 

5. Uczniowie i nauczyciele dokonują w tym celu następujących czynności: 

a) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach: 

 przed rozpoczęciem pracy; 

 przed kontaktem z żywnością przeznaczoną do bezpośredniego 

spożycia; 

 po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 

 po kontakcie z odpadami/śmieciami; 

 po zakończeniu procedur czyszczenia i dezynfekcji; 

 po skorzystaniu z toalety; 

 po kaszlu , kichaniu itp. 

 po spożyciu posiłku; 

b) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia gdzie 

przygotowywane są posiłki. 

6. Produkty dostarczane do pracowni (mięso i produkty surowe) podlegają dokładnej 

obróbce termicznej z zachowaniem odpowiedniej temperatury i czasu /60 stopni i 30 

min/. Owoce i warzywa nie przeznaczone do gotowania zostają dokładnie umyte. 

7. Uczniowie i nauczyciele pracują na pracowni w rękawiczkach i maseczkach/ 

przyłbicach ochronnych jednorazowego użycia. 

8. Wyrzucają rękawiczki oraz wszelkie opakowania zewnętrzne w których zostały 

dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie.  

9. Podczas wykonywania potraw uczniowie i nauczyciele zachowują od siebie 

bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami. 

10. Systematycznie należy wietrzyć pomieszczenia na pracowni technologicznej. 

11. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce w temperaturze min. 60 stopni przy użyciu 

detergentów. 



12. Po zakończonej pracy uczniowie dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty 

odpowiednimi środkami. 

13. Po zakończonych zajęciach uczniowie zabierają ze sobą niewykorzystane produkty 

 z lodówki. 

14. Uczniowie spożywają potrawy w sali obsługi konsumenta  a po zakończeniu 

dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła przy których spożywane były posiłki. 

 

XI. Organizacja pracy na warsztatach szkolnych  

 

15. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, uczniów Zespołu Szkół w Głuchowie. 

16. Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy udostępnić uczniom 

co drugi boks, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni. 

17. Przy wejściu na warsztaty szkolne należy zamieścić informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 

wchodzącym na warsztaty szkolne należy umożliwić skorzystanie z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

18. Nauczyciele i uczniowie przed wejściem na warsztaty szkolne zobowiązani są do 

dezynfekcji rąk.  

19. Podczas zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych nauczyciele i uczniowie 

zachowują dystans w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra.  

20. Podczas zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych nauczyciele i uczniowie powinni 

zasłaniać usta i nos.  

21. Sprzęt i narzędzia wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 

dezynfekować. 

22. Przedmioty i sprzęty znajdujące się na warsztatach szkolnych których nie można 

skutecznie umyć, uprać, dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich 

dostęp.  

23. Uczniowie nie powinni wymieniać się narzędziami między sobą. 

24. Należy wietrzyć warsztaty szkolne, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć. 

25. W przypadku wystąpienia u nauczyciela, ucznia podczas zajęć praktycznych na 

warsztatach szkolnych, niepokojących objawów sugerujących zakażenie 



koronawirusem, nauczyciel, uczeń, zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy  

i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego  

w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.  

26. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych 

lub pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel lub wychowawca klasy zgłasza ten 

fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności 

pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

27. W sytuacji opisanej w pkt. 11, nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia 

dyrektora.  

28. Obszar, w którym poruszał się i przebywał nauczyciel, uczeń zostaje poddany 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a 

dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, 

uchwyty, itp.). 

29. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez 

dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz 

środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców. 

30. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z 

uczniem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z innymi uczniami oraz pracownikami 

szkoły, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.  

XII. Procedury  dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych 

1. W zajęciach nie może uczestniczyć młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

2. Zapewniamy środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice,) oraz instruujemy 

prawidłowe ich stosowanie.  

3. Promujemy  zasady higieny i umożliwiamy  ich realizacje poprzez: 

a. Higienę  rąk (mycie i dezynfekcja), 

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę 

do zamkniętego kosza i  natychmiastowe umycie  rąk) 



4. Regularne wietrzymy  pomieszczenia , po każdych zakończonych zajęciach . 

5. Regularnie  dezynfekujemy  często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenia 

wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: 

 regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 

poręczy, blatów, oparć krzeseł., 

 dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i 

myszek, włączników świateł. 

W szczególności przeprowadzamy takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika 

(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć 

przez uczestnika lub drugą grupę uczestników. 

6. Dezynfekujemy  ręce  przed wejściem na zajecia rewalidacyjne. 

7. Ustalamy  liczbe uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji 

pracy i zajęć. 

8. Dostosowujemy  wielkośći sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do 

prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego 

uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia  

9. Regularnie myjemy  lub dezynfekujemy  sprzęt rehabilitacyjny , biurka, stoły,klamki , 

włączników światła, poręczy , sprzęt czy rzeczy trudne do dezynfekcji chowamy . 

10. Informujemy  młodzież, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania 

oczu, nosa i ust. 

XIII. PROCEDURA KORZYSTANIA Z DYSTRYBUTORÓW WODY 

1. Nie należy dotykać rękami niczego poza przeznaczonymi do tego przyciskami, 

zwłaszcza wylotu kranu; 

2. Nie należy dotykać ustami i rękami końcówki kranu wylotu wody; 

3. Uczniowie napełniają wyłącznie przyniesione przez siebie kubeczki lub butelki; 

4. Zużyte lub niewłaściwie zabezpieczone kubeczki należy wyrzucać do kosza na śmieci 

(odpady komunalne zmieszane) 

5. Należy unikać pośpiechu podczas korzystania z dystrybutorów prowadzącego do 

rozlewania wody. 



6. Wyznaczeni pracownicy szkoły są zobowiązani do czyszczenia I dezynfekcji przycisków 

i kranów w dystrybutorach wody co 2 h w czasie pobytu uczniów w szkole. 

 

XIV. PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

 

1. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole 

Szkół w Głuchowie niezależnie od formy zatrudnienia. 

2. Dyrektor i pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje 

publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat 

rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w  

przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.  

3. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy 

chorobowe, takie jak: 1) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 

38°C), 2) objawy przeziębieniowe, 3) gorączka, 4) kaszel, 5) duszności i kłopoty z 

oddychaniem, 6) bóle mięśni i ogólne zmęczenie - nie przychodzi do pracy, tylko 

pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 

lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na 

nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem. 

4. O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia 

dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania 

nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość. 

5. Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach 

inspekcji sanitarno-epidemiologicznej. 

6.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on 

niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca 

izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.  

7. W sytuacji opisanej w pkt. 6, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.  



8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają 

poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

9. Zadania określone w pkt. 8, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, 

zabezpieczony środkami ochrony osobistej. 

10. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w 

tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie. 

11. W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami 

otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

12. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z 

pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami, do czasu uzyskania 

szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.  

13. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między 

pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem, oraz w celu umożliwienia 

szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza 

się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych 

pracowników. 

 

 

XV. PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAZENIEM 

KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

 

1. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub 

pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel lub wychowawca klasy zgłasza ten fakt 

dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania 

dziecka ze szkoły.  

2. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pozostałych uczniów i niezwłocznie 

odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji – gabinetu profilaktyki, 

wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.  



3. Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez 

dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki 

do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców. 

 4. W sytuacji opisanej w pkt. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną  w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych 

procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku. 

 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają 

poddane powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).  

6. Zadania określone w pkt. 5, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony 

środkami ochrony osobistej.  

7. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i pracowników 

przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których 

przebywał uczeń podejrzany o zakażenie.  

8. W stosunku do pracowników, o których mowa w pkt. 7, dyrektor podejmuje działania 

zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem 

podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z innymi uczniami oraz pracownikami szkoły, do czasu 

uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.  

10. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje telefonicznie rodziców innych uczniów, które 

miały kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego 

obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.  

11. Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco 

informować dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka 

koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

12. Kontakt całodobowy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Skierniewicach:  

509 425 343 lub 509-425-345.  



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

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.   

• Telefon na infolinię Ministerstwa Zdrowia: 800 190 590 (kontakt całodobowy)  

• Telefon do oddziału zakaźnego szpitala: 42 251 60 51 lub 887 877 690 

 


