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Procedura bezpieczeństwa  

w okresie pandemii COVID-19  

na terenie Zespołu Szkół  

im. Romualda Traugutta w Wolbromiu 

 

 

Podstawa prawna: 

1) Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 493), 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 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 art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz  

z 2020 r. poz. 322, 374, 567). 

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

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

4) 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.). 

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

poz. 59 ze zm.), 

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.), 

7) Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół. 

 

Cel procedury: 

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły. 

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa  COVID-19 na terenie szkoły oraz 

określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców/opiekunów 

prawnych i uczniów w sytuacji podejrzenia zachorowania lub jego wystąpienia.  

 

Postanowienia ogólne: 

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. i obowiązuje do czasu jej odwołania. 
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Organizacja zajęć w szkole: 

1) Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. Zaleca się pomiar temperatury przed wyjściem do szkoły. 

2) Uczniowie niepełnosprawni mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani 

przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję. Opiekunowie 

powinni założyć wówczas maseczki i zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły.  

3) Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych. Zaleca się pomiar temperatury przed wyjściem  

do szkoły/ pracy. 

4) Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.  

W razie konieczności wejścia na teren szkoły osoba odwiedzająca jest kierowana 

odpowiednio do sekretariatu, pedagoga szkolnego, psychologa lub na spotkanie  

z nauczycielem w wyznaczonej wówczas sali. Osoba taka ma obowiązek założyć 

maseczkę i zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły.  

5) Rozmowa przeprowadzana przez pracownika szkoły z osobą z zewnątrz powinna 

trwać do 15 minut i ograniczona do przekazania najważniejszych informacji.  

6) Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu  

do dezynfekcji rąk oraz do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.  

7) Na terenie szkoły, przy korzystaniu z przestrzeni wspólnej zaleca się stosowanie 

ochrony ust i nosa (maseczki, przyłbice lub inne osłony) – dotyczy to wszystkich osób 

przebywających w budynku szkoły. 

8) Zaleca się zachowanie dystansu społecznego między uczniami i ograniczenie 

gromadzenia się uczniów na terenie szkoły. 

9) Zaleca się, aby każdy uczeń korzystał z własnych przyborów szkolnych oraz książek, 

zbiorów czy ćwiczeń.  

10) Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły zbędnych i niepotrzebnych przedmiotów. 

11) Uczniowie na przerwach, jeśli nie zmieniają sali lekcyjnej, pozostają w klasie, przy 

otwartych drzwiach i oknach. Jeśli uczeń chce np. skorzystać z toalety, obowiązkowo 

zakłada maseczkę lub przyłbicę przed wyjściem z sali lekcyjnej. 

12) Przed każdym wejściem do sali lekcyjnej uczniowie dezynfekują ręce. Czuwają nad 

tym wyznaczeni w danym tygodniu dyżurni, którzy w trakcie przerw wietrzą salę 

lekcyjną. 

13)  Należy wykorzystywać jak najwięcej możliwości do korzystania z boiska szkolnego  

i pobytu na świeżym powietrzu.  

14) Nauczyciele pełnią dyżury na przerwach w maseczkach lub przyłbicach. Nauczyciele 

pilnują, aby uczniowie unikali i nie tworzyli dużych skupisk. Zwracają uwagę 

uczniom na częste i regularne mycie lub dezynfekcję rąk oraz zakładanie osłony ust  

i nosa przy każdorazowym opuszczaniu sali lekcyjnej.  

15) Wyposażenie sal lekcyjnych, tzn. ławki, biurka itp. są dezynfekowane przynajmniej 

raz dziennie.  

16) Zebrania rady pedagogicznej mogą odbywać się w formie bezpośredniej lub zdalnej  

z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.  

17) Szkoła do szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów wykorzystuje 

dziennik elektroniczny lub połączenia telefoniczne. 
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18) Do sekretariatu szkoły uczniowie oraz pracownicy wchodzą pojedynczo. 

19) Wycieczki szkolne, wyjścia grupowe są zawieszone. W wyjątkowych przypadkach 

zgodę na nie muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. 

20) Imprezy szkolne mogą być organizowane w grupach, w których będzie można 

zachować odpowiednie środki ostrożności i zachować obowiązujący dystans 

społeczny. 

21) Nauczyciele są zobowiązani do przygotowania się do możliwości pracy zdalnej 

w każdej chwili. 

22) Wychowawcy są zobowiązani do przygotowania i przeszkolenia swoich 

wychowanków do pracy zdalnej, w tym do pozyskania informacji o technicznych 

możliwościach prowadzenia nauki na odległość.  

23) Uczniowie i pracownicy po zakończeniu zajęć lekcyjnych mają obowiązek 

wyrzucenia maseczek jednorazowych i rękawiczek do wyznaczonego kosza, 

znajdującego się przy wejściu do szkoły.  

 

Ogólne zasady higieny: 

1) Zaleca się częste mycie rąk. Po przyjściu do szkoły bezzwłocznie należy 

zdezynfekować ręce lub umyć wodą z mydłem. 

2) Podczas kichania i kaszlu należy osłaniać usta i nos zgodnie z zaleceniami. 

3) Należy unikać dotykania oczu, ust i nosa. 

4) Poza salą lekcyjną należy nosić poprawnie założoną maseczkę, przyłbicę lub inną 

osłonę ust i nosa. 

5) W salach lekcyjnych uniemożliwia się dostęp do przedmiotów, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. 

6) Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

7) Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarz, łazienki) co najmniej raz na godzinę,  

w czasie przerwy, a w razie potrzeby, także w trakcie zajęć lekcyjnych. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia: 

1) Nauczyciel, który zaobserwuje u ucznia objawy niepokojące, mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zaczerwienienie 

prosi nauczyciela z sali obok o pomoc i izoluje ucznia w izolatorium – pomieszczenie 

nieczynnego sklepiku szkolnego. Wzywa pielęgniarkę szkolną, zawiadamia dyrektora. 

W przypadku nieobecności pielęgniarki dyrektor wyznacza pracownika, który 

wyposażony w przyłbicę, maskę, rękawiczki i fartuch ochronny pozostaje z uczniem 

w izolatorium. Z każdego zdarzenia pracownik szkoły sporządza notatkę służbową.  

2) Pracownik pozostający z uczniem, zachowuje dystans min. 2 m odległości i dokonuje 

pomiaru temperatury ciała ucznia. 

3) Jeśli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi co najmniej 37,5°C zaleca się 

odczekanie kilkunastu minut i dokonanie ponownego pomiaru. Jeśli ponowny pomiar 

wynosi minimum 37,5°C, wówczas dyrektor/wicedyrektor/pracownik szkoły 

bezzwłocznie zawiadamia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły  

oraz przypomina o konieczności skorzystania z teleporady medycznej.  
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika szkoły: 

1) Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, w celu uzyskania teleporady medycznej. W razie 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod 112 lub zawiadomić Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, że mogą być zarażeni COVID-19.  

2) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem oraz zawiadomić 

dyrektora szkoły. W razie konieczności udać się do izolatorium. 

3) W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły bezzwłocznie zawiadamia 

odpowiednie służby w celu podjęcia dalszych kroków bezpieczeństwa.  

4) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z podejrzeniem COVID-19 jest 

natychmiast poddawany gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji.  

5) W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19 na terenie szkoły stosuje się 

zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

6) Ustala się listę osób przebywających  w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z zakażonym. 

7) W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów: 

1) Rodzice/opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do zapoznania się z procedurami 

bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 na terenie ZS w Wolbromiu. 

2) Informują wychowawcę o schorzeniach alergicznych wywołujących podobne objawy 

jak COVID-19. 

3) Informują wychowawcę o medycznych przeciwwskazaniach zakrywania ust i nosa. 

4) Przestrzegają zasady, że dzieci z objawami infekcji zostają w domu. 

5) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania ucznia do 

szkoły, jeśli ten wcześniej chorował. 

6) Przestrzegają obowiązku noszenia przez uczniów maseczek. 

7) Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia do  szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

8) Regularnie przypominają uczniom o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

nosa, ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania. 

9) Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania ich oraz 

e-maili od pracowników szkoły. 

 

Procedura obowiązuje do odwołania.  


