
 
 
 

Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół im. Emilii 
Sczanieckiej w Pniewach w czasie epidemii 

Covid-19 od 1 września 2020 r. 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2. Przy wejściu do budynków szkolnych zamieszczono informację o 
obowiązku dezynfekowania rąk. Wszyscy wchodzący do budynku mają 
obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. 

3. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury 
przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru 
temperatury ciała ucznia niepełnoletniego należy uzyskać zgodę rodziców 
lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła 
zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia). 

4. Osoby przebywające na trenie szkoły powinny zachować dystans. 
5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
6. Należy wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę. 
7. Uczniowie nie powinni wymienia ć się przyborami szkolnymi. 
8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i 

sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć 
ćwiczenia i gry kontaktowe. 

9. W częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, sekretariat, biblioteki 
obowiązuje zakrywanie ust i nosa. 
 

§2. Odizolowanie osoby podejrzanej o zarażenie COVID-19 
 

1. W przypadku zaobserwowania u ucznia bądź pracownika szkoły objawów 
mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w 
szczególności kaszlu i gorączki, należy daną osobę odizolować w 
odrębnym pomieszczeniu. 

2. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie 
osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych 
COVID-19 (dalej jako izolatka). 

3. Izolatka jest wyposażona w środki ochrony osobistej oraz płyn 
dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają tylko pracownicy szkoły. 



4. Po każdym użyciu izolatki przez ucznia bądź pracownika szkoły, u 
którego podejrzewano wystąpienie objawów COVID-19, izolatka 
powinna zostać zdezynfekowana przez personel sprzątający przy 
zastosowaniu wszelkich  środków ochrony osobistej. 
 

§3. Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez 
jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie 
niepokojące objawy, powinni pozostać w domu oraz skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, 
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby 
COVID-19, przebywając na stanowisku pracy, powinien niezwłocznie 
udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. 
Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do 
izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom 
(powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego 
pracownika, który przejmie opiekę nad uczniami, np. za pomocą telefonu 
komórkowego). 

4. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą 
stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego 
postępowania. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na 
przypuszczenie, że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się 
przyjmowanie kolejnych uczniów do szkoły. Odnośnie uczniów już 
przebywających w szkole należy zasięgnąć informacji od właściwej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

 
§4 . Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia 

 
1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby 

COVID-19 nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy 
zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od 
reszty grupy i pracowników szkoły z zapewnieniem min. 2 m odległości 
od innych osób. 

2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie 
powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia w 
celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 

3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel 
sprawujący opiekę nad uczniem powinien niezwłocznie powiadomić 



służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u 
ucznia choroby COVID-19. 

4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych 
odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał 
on kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami 
trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły. 

 
§5. Korzystanie z biblioteki 

 
1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania, 

wchodzenia oraz wychodzenia z biblioteki jest nauczyciel bibliotekarz. 
2. W bibliotece może przebywać jednocześnie 1 osoba na 4 m2 przy 

zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 2 m. 
Informację o tym należy zamieścić przed wejściem do biblioteki. 

3. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, a także 
środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby. 

4. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres trzech dni do 
skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym 
pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć 
datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 
kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Należy pamiętać o 
założeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na 
kwarantannę. 

5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować 
preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji 
książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych 
właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV. 

6. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować 
blat, na którym leżały książki. 

7. W trakcie korzystania przez uczniów z czytelni odległości pomiędzy 
poszczególnymi uczniami nie powinny wynosić mniej niż 1,5 m (przy 
jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń. 

 
§6. Podejmowanie czynności higieniczno–sanitarnych 

 
1. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac 

porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, 
pomieszczeń, w których odbywają się lekcje, biblioteki szkolnej, a także 
dezynfekowania co 3 h toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, 
w tym blatów w salach, a także klawiatur komputerowych. 

2. Przeprowadzając dezynfekcję, należy 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 
pracownicy szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

3. Pracownicy szkoły i uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z 
mydłem. 

4. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Nie ma jednak 
przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły muszą być zaopatrzeni w indywidualne 
środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na nos i usta, 
a także są zobowiązani do korzystania z nich w razie potrzeby. 

 
§7. Kontakt z osobami trzecimi 

 
1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi 

do niezbędnego minimum. 
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osoba trzecią 

pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę 
możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze 
środków ochrony osobistej: rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub 
przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z 
uczniami. 

3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie 
w wyznaczonym do tego obszarze: sekretariat, wyłącznie pod warunkiem 
korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub 
rękawiczki, osłona ust i nosa). 

4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, 
zwłaszcza jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W 
przypadku stosowania rękawiczek powinny one być często zmieniane. 
Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 
 

§8. Sposób organizowania zajęć praktycznych 
 

1. Zajęcia praktyczne są realizowane w grupie. 
2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić specyfikę 

zajęć praktycznych i wymagania określone w podstawie programowej. 
3. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza 

niż 4 m2 na jedną osobę. 
4. Do przestrzeni, o której mowa w ust.3, nie wlicza się ciągów komunikacji 

wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-
sanitarnych. Nie należy sumować powierzchni sal i przeliczać łącznej ich 
powierzchni na limit miejsc. Powierzchnie każdej sali wylicza się z 
uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują. 



5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić 
min.1,5 m przy zachowaniu zasady, że jeden uczeń przypada na jedną 
ławkę szkolną. 

6. Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć 
przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
zdezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy 
dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

7. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma 
takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

8. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i  podręczniki, mogą one znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia. 

 
§9. Formy nauczania 

 
1. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację 

epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, za zgodą 
organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. Będzie można zawiesić wszystkie 
zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, grupy wychowawczej, 
oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki. 

 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020  i obowiązuje do odwołania. 
2. Procedura może być modyfikowana.  
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły 
szkolenia.  
  
 


