
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 
na terenie 

Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych  
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie 

 
§ 1 

Ogólne zasady organizacji pracy 
1. Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie rozpoczyna         

funkcjonowanie od 1 września 2020 r. z uwzględnieniem wytycznych Głównego          
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. 

2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest          
kontakt telefoniczny lub mailowy. 

3. Jeżeli zaistnieje konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować           
dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

● zachowanie 1,5 metrowego dystansu odległości, 
● zakrycie nosa i ust, 
● obowiązkowa dezynfekcja rąk, 
● ograniczone przemieszczanie się po szkole, 
● ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z           
objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, przebywających na        
kwarantannie lub w izolacji. 
Przez objawy infekcji dróg oddechowych rozumie się: 
● podwyższoną temperaturę ciała, 
● ból głowy i mięśni, 
● ból gardła, 
● kaszel, 
● duszności i problemy z oddychaniem, 
● uczucie wyczerpania, 
● brak apetytu. 

5. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję          
dróg oddechowych i którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w           
izolacji w warunkach domowych. 

6. Przy wejściu do budynku szkoły jest umieszczona informację o obowiązku          
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Po wejściu do          
szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

7. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody oraz środka            
dezynfekującego. 

8. Wchodzący uczniowie do szkoły zachowują dystans społeczny min 1,5 m od drugiej            
osoby.  

9. Uczniowie wchodzą do szkoły odpowiednim wejściem. W budynku A funkcjonują dwa           
wejścia (boczne i główne), w budynku B funkcjonują dwa wejścia (od strony            
parkingu i boczne od strony budynku policji), w budynku D jedno wejście. 

● Budynek A - uczniowie, którzy mają lekcje na parterze wchodzą wejściem           
bocznym, uczniowie mający lekcje na piętrze wchodzą wejściem głównym. 

 



● Budynek B - uczniowie, którzy mają lekcje na parterze i pierwszym pietrze            
wchodzą wejściem od strony parkingu, uczniowie mający lekcje na drugim          
piętrze wchodzą wejściem od strony budynku policji. 

10. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane po           
zakończeniu zajęć z grupą. 

11. W każdym budynku jest 1 termometr bezdotykowy, który znajduje się u pracownika            
szkoły. 

12. W miarę możliwości organizuje się taką pracę szkoły i jej koordynację, która umożliwi             
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,        
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie           
szkoły, głównie poprzez organizację sal lekcyjnych oraz unikanie częstej zmiany          
pomieszczeń przez uczniów. 

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym            
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

14. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się na zasadach ustalonych dla zajęć lekcyjnych.  
 

§ 2 
Organizacja i funkcjonowanie grup 

1. Każdy wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów telefonów         
do rodziców swoich uczniów. Aktualne numery telefonów znajdują się w dzienniku           
elektronicznym. 

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na          
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności podwyższoną temperaturę         
powyżej 37,5o C, duszności, problemy z oddychaniem oraz kaszel, należy          
odizolować ucznia w izolatce zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i             
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze        
szkoły. 

3. Rodzice uczniów ze stwierdzonymi dolegliwościami alergicznymi, zobowiązani są        
dostarczyć wychowawcy klasy zaświadczenie lekarskie. 

4. Podczas lekcji i innych zajęć pod opieką nauczyciela nie ma obowiązku zakrywania            
ust i nosa, jednak zaleca się, aby w salach lekcyjnych, w których nie można              
zachować odpowiedniego dystansu, uczniowie nosili maseczki lub przyłbice. Szkoła         
aktualnie nie zapewnia uczniom środków do zakrywania ust i nosa. 

5. Zaleca się zakrywanie przez uczniów i pracowników szkoły ust i nosa w            
przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety) oraz zachowanie dystansu na terenie         
szkoły. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować            
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się             
przyborami szkolnymi między sobą. 

7. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub         
dezynfekcję) przedmiotów i przyborów używanych przez ucznia w szkole. 

8. 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. 
 

§ 3 

 



Nauczyciele 
1. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można           

zdezynfekować, umyć, wyprać. 
2. Wykorzystywane do zajęć pomoce, przybory sportowe, np. piłki, powinny być          

systematycznie dezynfekowane lub myte. 
3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których            

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
4. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad wytycznych dla tych           

obiektów. 
5. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i          

placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować 
6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona co najmniej co godzinę; 

podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć        
przy otwartych oknach. 

7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, 
szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po             
powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia nauczyciel może zmierzyć          
temperaturę w trakcie zajęć. Nauczyciel dzwoni do pracownika szkoły, który przynosi           
termometr. Powiadamia też dyrektora o zaistniałej sytuacji. 
 

§ 4 
Rodzice 

1. Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi - bez jakichkolwiek objawów 
chorobowych. 

2. Do szkoły nie mogą przychodzić uczniowie, jeśli w domu przebywa ktoś na            
kwarantannie lub w izolacji domowej. 

3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie            
trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody. 

4. Rodzice powinni podać co najmniej dwie możliwości kontaktu (numery telefonów),          
aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 

5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat          
stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej           
zmianie. 

6. Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły            
niepotrzebnych przedmiotów. 

7. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko 
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie 
podawać ręki na powitanie. Należy zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy           
podczas kichania czy kasłania. 
 

§ 5 
Procedury bezpieczeństwa dla pracowników administracji i obsługi reguluje odrębny 

regulamin. 
 

§ 6 

 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi


Zasady korzystania z biblioteki reguluje odrębny regulamin 
 
 
 
 

§ 7 
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka 

1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka,           
nie mogą przychodzić do szkoły.  

2. Przy podejrzeniu choroby rodzice muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a         
także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub        
oddziałem zakaźnym. 

3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia         
dyrektora szkoły. 

4. W budynkach szkoły są przygotowane pomieszczenia, tzw. Izolatoria, służące do          
odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki          
chorobowe. 

5. Izolatoria są wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 
6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką pracownika szkoły z zapewnieniem          

minimum 1,5 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy          
muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia          
rodziców dziecka, Sanepid oraz organ prowadzący szkołę. 

8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i          
Sanepidem. O podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników         
szkoły. 

9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu           
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować         
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach           
placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do            
wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 

§ 8 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie          
powinien przychodzić do pracy. 

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora        
szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym         
szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod            
numer 999 lub 112. 

3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast           
powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w            
izolatorium. 

4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby            
sanitarne, medyczne i organ prowadzący. 

 



5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli,            

będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia         
odpowiednich służb. 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu           
sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty        
itp.); 

8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy           
wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części            
budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie. W zaistniałym          
przypadku choroby lub podejrzeniu zakażenia należy powiadomić wszystkich        
pracowników oraz rodziców. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Procedura została zatwierdzona przez dyrektora szkoły i obowiązuje od dnia 1           
września 2020 r. 

2. Procedura może być modyfikowana. 
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w          

dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w          
formie papierowej w sekretariacie szkoły. 

4. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby         
zainteresowane. 

 

 


