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Cel wdrażania procedur:  

 

1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników administracji i obsługi, nauczycieli  

oraz uczniów i innych użytkowników. 

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz uczniów. 

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły  w danym przedziale czasowym,                      

w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.  

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania 

stanu epidemii. 

 

Wytyczne zostały podzielone na pięć części:  

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom administracji obsługi, nauczycielom                        

i uczniom.  Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.  

2. Działania zapobiegawcze: higiena i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.  

3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia 

koronawirusem. 

 

 

 

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom administracji obsługi, nauczycielom                   

i uczniom.   

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie. 

 

Organizacja pracy i zajęć w szkole.  

  

i pracownik bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji  w warunkach domowych. 

 

 Do szkoły może przyjść opiekun  ucznia bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 

  budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku 

szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  
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ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych) i w wyznaczonych obszarach (wejście do szkoły , sekretariaty)    

 

 sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia                               

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

 

Posiadamy  termometry bezdotykowe (dostępne w sekretariacie Dyrektora szkoły)                        

i dezynfekujemy je po użyciu w danej grupie.  

 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia                

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (gabinet nr 206 budynek B – klucze 

w budynku B w pokoju nauczycielskim, natomiast w budynku A na portierni )                                 

i uruchamiamy procedurę z podejrzeniem zakażenia) zapewniamy  min.  2 m odległości od 

innych osób,  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów  o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany jest własny środek transportu). 

 

W pomieszczeniach administracji  szkoły może przebywać  1 interesant w maseczce                        

 

te mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć i zdezynfekować  ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. (prosimy nauczycieli                        

o wykluczenie w swoich gabinetach takich przedmiotów). Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

 

na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

 

ortowy powinny zostać umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach – 

obowiązek nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

 

ie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. – obowiązek nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

 

jęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych 
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w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 

u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie 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.   

 

należy czyścić lub dezynfekować.   

 

 

 

pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. (załącznik  nr 1 do procedury)  

 

                     

z uwzględnieniem godzin jego pracy i  wymagań określonych w przepisach prawa oraz 

aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

(załącznik nr 2 do procedury) 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.   

 

kie osoby trzecie, w tym opiekunowie uczniów, 

wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały 

zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

 

 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza                  

i po skorzystaniu z toalety.  

 

 Prowadzony jest  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek                           

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach,, klawiatur, włączników.  

 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.(karty charakterystyki dostępne                  

w sekretariacie dyrektora szkoły) Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 



Procedury wewnętrzne   w czasie epidemii COVID – 19 Zespół Szkół nr 18 

5 
 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

 ch sanitarnohigienicznych  wywieszono plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji.  

 

 o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu.   

 

c 

jednorazowych, należy je po użyciu wyrzucić do pojemników na odpady zmieszane, lub 

pojemników zlokalizowanych przy punktach informacyjnych przy wejściu do szkoły i przy 

sekretariatach uczniowskich.  .  

 

Procedura postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników                      

i uczniów szkoły 

 

 Za uruchomienie procedury oraz kierowanie odpowiednimi działaniami odpowiada kadra 

zarządzająca szkołą, Dyrektor i Wicedyrektorzy Szkoły.  

 

 

Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie sala nr 15  (m.in. wyposażenie w środki 

ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można  odizolować* osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

 

1. 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. 

 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, ucznia 

niepokojących   objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną. 

 

 

 Niezwłocznie powiadamiamy Dyrektora lub Wicedyrektora,  niezwłocznie odizolowuje 

zainfekowanego od reszty, Dyrektor lub Wicedyrektor powiadomi rodziców ucznia w celu 

ustalenia sposobu odebrania dziecka ze Szkoły przypominając o obowiązku skorzystania z 

teleporady medycznej,  

 

 Dyrektor lub Wicedyrektor informuje rodzica, że w przypadku, gdy nie odbierze chorego 

dziecka, zostanie wezwana pomoc lekarska, a uczeń zostanie odwieziony do szpitala 

zakaźnego przez pogotowie ratunkowe, 
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 Dyrektor lub Wicedyrektor wzywa pogotowie ratunkowe, jeżeli objawy choroby są poważne, 

a stan zdrowia ucznia lub pracownika wyklucza samodzielne dotarcie do najbliższego 

szpitala zakaźnego, 

 

 Dyrektor lub Wicedyrektor powiadamia najbliższą Stację Sanitarno Epidemiologiczną                  

o podejrzeniu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia lub pracownika placówki, 

 

 Dyrektora lub Wicedyrektora powiadamia organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia lub pracownika placówki. 

Dyrektor lub Wicedyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzję                  

o dalszym sposobie prowadzenia zajęć. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

 Nr alarmowy 112, Pogotowie ratunkowe tel. 999, 

 Stacja sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu tel. 71 361 46 91 lub 92, 

 Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych tel.71 777 93 73, 71 777 76 21, 

 Infolinia Ministerstwa Zdrowia tel. 800 190 590 (czynna całodobowo). 

 

3. 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. 

 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektorasanitarnego *. 

 

* Sporządzamy listy osób przebywających na terenie szkoły z zewnątrz zatem w sytuacji 

wystąpienia przypadku podejrzenia zakażenia istnieje możliwość ustalenia listy osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach 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. 

 

 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe    

 

                                                                                                        Zatwierdzam:  

 

 

         ……………………………….. 
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