
	
	

	

	

	

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA 
I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW 
I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W TRAKCIE PROWADZONYCH ZAJĘĆ 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



§ 1. Postanowienia ogólne  
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o: 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1604),  

2) wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.  

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem                     
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników 
szkoły, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022 

§ 2. Organizacja zajęć w szkole  
1. Dyrektor organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres 

wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID - 19.  
2. Opiekunowie odprowadzający uczniów (niepełnosprawnych) mogą wchodzić do budynku 

szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: 
• opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
• dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
• dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
• opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne 
w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek 
jednorazowych. 

3. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko 
osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania 
środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz 
przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub 
użycie rękawiczek jednorazowych. 

4. Dyrektor zapewnia termometr bezdotykowy (dezynfekowany po każdym użyciu w danej 
grupie), środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej dla wszystkich pracowników. 

5. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 
został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

6. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz 
pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

7. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania 
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Środek dezynfekcyjny oraz instrukcja 
użycia znajduje się również przy wejściu do szatni. 

8. Uczniowie po przyjściu do szkoły powinni w pierwszej kolejności myć ręce wodą z mydłem. 
9. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć uczniów w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy 
nie ma możliwości zachowania dystansu. 

10. W przestrzeni wspólnej wszyscy członkowie społeczności szkolnej zobowiązani są do 
stosowania maseczek.   

11. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, zaleca się: 
• zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m 



• pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela 
lub dystans do ławki 1,5 m. 

• przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowana jest powierzchnia dotykowa biurka 
nauczyciela, 

• zaleca się ograniczanie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami 
uczniów, 

12. Bezwzględnie 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. 

13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy 
uczeń wraca do domu. 

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć 
i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

16. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem 
wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga 
powinna być myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, 
a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.  

17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły. 

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

19. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 
Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która 
uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

20. Zajęcia pozalekcyjne organizowane będą w szkole po zakończeniu zajęć obowiązkowych  w 
małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 
przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja 
powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal. 

21. Uczniowie zostaną zapoznani z godzinami pracy i zasadami korzystania z biblioteki szkolnej 
uwzględniającymi konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 
przechowywanych w bibliotece.  

22. Godziny pracy gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz zasady z jego korzystania uwzględniają 
wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa 
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

23. W szkole źródełka wody pozostaną wyłączone. 
24. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

§ 3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
1. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Należy 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. 



2. Osoby przebywające na terenie szkoły czasowo – interesanci, rodzice/ opiekunowie i 
inne osoby trzecie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz 
przebywania w miejscach do tego wyznaczonych. 

3. Należy 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. 

4. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i 
dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, 
krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów 
szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników. 

5. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów w 
sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 
lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

8. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są monitorowane. 
9. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy przestrzegać 

zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich dawkowania oraz 
wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
używanych do dezynfekcji. 

10. Wszystkie indywidualne środki ochrony osobistej muszą być wyrzucane do pojemnika na 
śmieci z odpadami mieszanymi w wyznaczonym miejscu.  

§ 4. Stołówka szkolna 
1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w ZSŁ w Gdańsku, obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 
żywienia zbiorowego, personel kuchenny zobowiązany jest do: 

• stosowania środków ochrony osobistej, 
• utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, 
• mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC lub 

wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców. 
2. Posiłki wydawane i spożywane  są w stołówce szkolnej. 
3. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między 

stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni 
stolika. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów 
stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

4. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

§ 5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub 
pracownika szkoły. 
1. Zapewniono pomieszczenie do izolacji wyposażone w środki do dezynfekcji i ochrony 

osobistej w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania ucznia lub pracownika. 
2.  Nauczyciel w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia natychmiast izoluje 

ucznia w w/w pomieszczeniu i bez zbędnej zwłoki informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora 
szkoły oraz powiadamia rodziców ucznia w celu pilnego odebrania go z szkoły – 
rekomendowany własny środek transportu).  



3. Uczeń umieszczony w izolatce jest pod opieką wyznaczonego pracownika zaopatrzonego 
w środki ochrony osobistej.  

4. Odpady wytwarzane w miejscu izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich 
skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te 
wytwarzane będą przez osoby podejrzane o zakażenie wirusem SARS-CV-2 lub chore na 
COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności 
koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy 
z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności. 

5. 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.  

6. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 
lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia 
(np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku 
pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).  

7.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa 
go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w 
domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady 
medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 
pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

8. 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.  

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  

10.  Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

11.  Zaleca sie 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. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić 
się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub 
uzyskać poradę.  

12. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania między sobą dystansu minimalnie                     
1,5 m odległości od rozmówcy.  

§ 5 Pozostałe regulacje  
1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz zmian w 

organizacji pracy szkoły będą przekazywane rodzicom poprzez ich umieszczanie na stronie 
internetowej szkoły bądź przy pomocy poczty elektronicznej i komunikatora szkoły.  

2. Opiekunowie grupy mają możliwość szybkiego kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami 
ucznia.  



3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów 
prawnych uczniów.  

 

                

       Zatwierdzam  

  

 

 


