Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach

Procedury bezpiecznego
funkcjonowania szkoły
w czasie epidemii spowodowanej
wirusem SARS-CoV-2

Opracowane na podstawie wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
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I. Wymagania dotyczące organizacji zajęć w szkole
1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Wychowawcy zespołów klasowych zobowiązani są do przypominania, podczas godzin
wychowawczych, uczniom informacji opisanej w pkt. 1 oraz informacji, że w drodze
do i ze szkoły uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej podczas trwania epidemii.
3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczane są informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do skorzystania z płynu
do dezynfekcji rąk.
5. Uczniowie mogą być odbierani ze szkoły w nagłych sytuacjach np. wypadek w szkole, złe
samopoczucie tylko przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych.
6. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) dystansu od pracowników szkoły oraz uczniów min. 1,5 m;
b) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,
rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk).
7. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby
te zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych tzn. osłony ust i nosa, rękawiczek
jednorazowych lub stosowanie dezynfekcji rąk oraz mogą to być tylko osoby bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i mogą poruszać się
tylko w wyznaczonych obszarach szkoły.
8. Osoby z zewnątrz wpuszczane są na teren szkoły przez pracownika szkoły sprawującego
dyżur przy wejściu głównym do szkoły. Pracownika tego wyznacza Dyrektor szkoły.
9. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji na odległość z rodzicami
/opiekunami ucznia – mobidziennik, telefon.
10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który dezynfekowany jest po użyciu
w danej grupie/zespole klasowym. W przypadku konieczności korzystania z innych
termometrów niż termometr bezdotykowy osoba używająca go jest zobowiązana
do zdezynfekowania go po każdym użyciu.
11. Pracownik szkoły, który zaobserwował u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel zobowiązany jest odizolować
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2m
odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić wychowawcę ucznia lub
sekretariat szkoły, którzy informują telefonicznie rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.
12. Szkoła zapewnia organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych. Szkoła ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły poprzez różne
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godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły oraz unikanie częstej
zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
13. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny tzn.:
a) bezzwłoczne zdezynfekowanie rąk przed wejściem na teren szkoły;
b) częste mycie rąk lub dezynfekowanie rąk podczas pobytu w szkole;
c) dezynfekowanie lub mycie rąk przed spożywaniem posiłków;
d) zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu;
e) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
14. Wychowawcy informują uczniów, że są oni zobowiązani do posiada własnych
przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia, w torbie/plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
15. Nauczyciele – opiekunowie sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej zobowiązani
są do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do przedmiotów i sprzętów znajdujących
się w nich, jeżeli nie ma możliwości skutecznie ich umyć, uprać lub dezynfekować.
16. Przedmioty do ćwiczeń np.: piłki, skakanki, obręcze wykorzystywane podczas zajęć
należy czyścić lub dezynfekować po zakończeniu zajęć grupy/zespołu klasowego.
Za czystość tych przedmiotów odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego,
wykorzystujący przedmioty podczas zajęć.
17. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości
po każdych zajęciach grup/zespołów klasowych. Za czystość tych sprzętów oraz
powierzchni odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego korzystający z sali
gimnastycznej.
18. Pracownicy szkoły zobowiązani są wietrzyć sale dydaktyczne i inne pomieszczenia
szkoły, w tym także części wspólne np. korytarze, łazienki co najmniej raz na godzinę,
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
19. Uczniowie oraz pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania nosa i ust w czasie
przerw, podczas przemieszczania się ciągami komunikacyjnymi między
pomieszczeniami szkoły oraz podczas indywidualnych rozmów, także w relacjach
nauczyciel-uczeń w sali dydaktycznej.
20. W szkole, w miarę możliwości zapewnia się zorganizowanie przynajmniej jednej przerwy,
w ciągu jednego dnia trwania zajęć, dla grupy/zespołu klasowego na świeżym powietrzu na
terenie szkoły. Nauczyciel sprawujący w tym czasie dyżur zobowiązany jest przypomnieć
uczniom o zakazie wychodzenia poza teren szkoły.
21. Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są podczas realizacji zajęć, w tym zajęć
wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu,
do ograniczania ćwiczeń oraz gier kontaktowych.
22. Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do ustalenia porządku korzystania
z szatni. Należy pamiętać, aby udostępnić uczniom co drugi boks lub zminimalizować
ilość uczniów przebierających się w szatni jednocześnie.
23. Nauczyciele informatyki odpowiedzialni są za dezynfekcję klawiatur komputerów
po odbytych zajęciach przez dany zespół klasowy.
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24. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania podmiotów przyjmujący uczniów
w celu odbycia zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców oraz praktyk
zawodowych, staży zawodowych o zapewnieniu uczniom prowadzenia tych zajęć
z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz
wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących
poszczególnych branż.
25. Pracownicy wykorzystujący sprzęt i materiały podczas zajęć praktycznych w szkołach
i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe zobowiązani są do ich regularnego
czyszczenia lub dezynfekowania.
26. Wychowawcy klas zobowiązani są do przypominania uczniom, że na teren szkoły
nie powinni zabierać niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami, ale także uczniów poruszających się z pomocą kul ortopedycznych itp.
W takich sytuacjach wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania ucznia,
aby ten nie udostępniał przedmiotu innym, natomiast rodzice/opiekunowie ucznia
powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) przedmiotu.
27. W szkole uczniowie korzystają z indywidualnych szafek, gdzie zobowiązani są
umieszczać kurtki, płaszcze, buty itp. Każdy uczeń korzystający z szafki zobowiązany
jest do przestrzegania bezpiecznych zasad korzystania z nich tzn:
a) korzystanie z szafek z zachowaniem dystansu społecznego,
b) umycie lub zdezynfekowanie rąk po zamknięciu swojej szafki.
28. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej w szkole są zobowiązani
do ograniczenia kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.
29. W szkole zajęcia pozalekcyjne nauczyciele mogą organizować tylko w godzinach
popołudniowych, dla uczniów z jednego zespołu klasowego, po wcześniejszym
zatwierdzeniu bezpiecznych zasad ich realizacji przez Dyrektora szkoły. Nauczyciel
prowadzący takie zajęcia zobowiązany jest ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć
pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady
dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
30. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Godziny jej pracy i zasady bezpiecznego
korzystania z niej wywieszone są na jej drzwiach. W tym samym czasie w bibliotece
mogą przebywać tylko uczniowie z tej samej grupy/zespołu klasowego. Bibliotekarz
w swej pracy przestrzega zasady: konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek
i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
31.W szkole znajduje się gabinet pielęgniarki szkolnej/ profilaktyki zdrowotnej. Godziny jej
pracy i zasady bezpiecznego korzystania z niego wywieszone są na jego drzwiach.
Zasady te uwzględniają wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
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II. Wymagania dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń
oraz powierzchni:
1.

Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone zostały numery telefonów do:
a) właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
b) oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Dyrektor szkoły wyznacza pracownika, który odpowiada za spełnianie wymagań
sanitarnych przez wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły, w tym rodzice uczniów.
Sprawdza czy osoby te dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały
zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
3. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz
dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem,
po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Wychowawcy klas
zobowiązani są do przypominania podstawowych zasad higienicznych podczas każdego
spotkania z wychowawcą.
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do monitoringu codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych–
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach dydaktycznych
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
5. Pracownicy szkoły przeprowadzając dezynfekcję zobowiązani są ściśle przestrzegać
zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest
ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i przedmiotów, tak aby uczniowie i inni pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych szkoły wywieszane są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
7. Pracownicy porządkowi w szkole zobowiązani są do należytego, bieżącego dbania
o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie
z użyciem detergentu.
8. Na terenie szkoły w wyznaczonych miejscach zostały ustawione pojemniki na zużyte
środki ochrony osobistej(maseczki, rękawicznik itp.). Zalecenia w tym zakresie zostały
wskazane na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawiruszdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasiewystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
9. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki,
rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
i rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, powinny być wrzucane do pojemnika/worka
na odpady zmieszane. Worek z odpadami należy zawiązać i przenosić do miejsca
przeznaczenia gromadzenia odpadów w rękawiczkach. Przed i po każdej czynności
związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych,
myć i/lub dezynfekować ręce po wykonanych czynnościach.
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III. Wymagania dotyczące żywienia w szkole
1. W szkole spożywanie posiłków przez uczniów danej grupy/ zespołu klasowego odbywa
się w salach dydaktycznych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia
posiłku.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do zabrania ze sobą do szkoły posiłków i napojów.
W szkole stanowczo zabrania się wychodzenia poza jej teren w czasie trwania zajęć,
w celu zakupu posiłku lub/i napojów.
3. Uczniowie przed spożywaniem posiłków zobowiązani są do umycia lub dezynfekcji rąk.
W tym celu w salach dydaktycznych w opisanym miejscu znajdują się pojemniki
ze środkiem dezynfekującym.
4. W szkole, w okresie trwania epidemii, zawieszona została, decyzją Dyrektora szkoły,
działalność kawiarenki szkolnej.
5. W szkole z wielorazowych naczyń i sztućców korzystają pracownicy szkoły. Wszyscy
pracownicy szkoły zobowiązani są do należytego ich mycia w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze min. 60°C lub w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu
i wyparzenia ich.
6. W sytuacji, w której pracownicy szkoły korzystają z cateringu, od ich dostawców należy
wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. W tej sytuacji pracownicy szkoły
zobowiązani są o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
Dozwolone jest dostarczenie posiłków przez firmę cateringową w pojemnikach
zbiorczych, a następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców
będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być
kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane
w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

IV. Wymagania dotyczące postępowanie w przypadku podejrzenia
zakażenia u ucznia:
1. Wychowawcy klas zobowiązani są do poinformowania i przypominania uczniom i ich
rodzicom/opiekunom, że 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 lub w izolacji.
2. Wychowawcy klas zobowiązani są do poinformowania i przypominania uczniom i ich
rodzicom/opiekunom, 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.
3. W szkole zostały wyznaczone oraz przygotowane pomieszczenia wyposażone w środki
ochrony i płyn dezynfekujący, pomieszczenia do ich przechowywania oraz
pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania
objawów chorobowych.
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do ustalenia ustalenie listy osób przebywających w tym
samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana
o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
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dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
5. W przypadku wystąpienia u ucznia przebywającego w szkole niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest do
odizolowania ucznia w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu oraz niezwłocznie
powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego
odebrania go ze szkoły. W razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia należy wezwać
pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu
ratownictwa medycznego, uczeń powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pod
opieką rodzica/opiekuna, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy

osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS
odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. Zawsze w
przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

V. Wymagania dotyczące postępowanie w przypadku podejrzenia
zakażenia u pracowników szkoły:
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, 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.
3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest, w miarę możliwości, podczas organizowania pracy
pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które
zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, do zastosowania rozwiązań
minimalizujących ryzyko zakażenia tzn. np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw
międzylekcyjnych, w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca
zdalna, a w przypadku pracowników sprzątających i konserwatorów - praca
na popołudniową zmianę.
4. W szkole zostały wyznaczone oraz przygotowane pomieszczenia wyposażone w środki
ochrony i płyn dezynfekujący, pomieszczenia do ich przechowywania oraz pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania
objawów chorobowych. Izolatoria znajdują się w sali nr 17 oraz w pomieszczeniu byłej
kawiarenki szkolnej.
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5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym
czasie, w tych samych obszarach/pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz
https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną oraz
z Dyrektorem szkoły, w celu odizolowania go od pozostałych pracowników szkoły.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w
szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zawsze w przypadku
wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Podstawa prawna:
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek od 1 września 2020 r.
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