
Procedura bezpieczeństwa dla pracowników szkoły. 

Każdy  pracownik  ma  obowiązek  zapoznania  się  z  niniejszą  procedurą  oraz  jest zobowiązany do 

jej stosowania. 

Obowiązki pracowników administracji i obsługi 

1. Do  pracy  w  szkole  mogą  przychodzić  jedynie  zdrowe  osoby,  bez  jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Pracownik pracuje w rękawiczkach i maseczce, dbając przy tym o higienę rąk –często myje 

mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

3. Wykonując  prace  porządkowe pracownik co  najmniej  raz  na  godzinę wietrzy 

pomieszczenie, w którym pracuje. 

4. Zachowuje  szczególną  ostrożność  korzystając  z  magazynu,  pomieszczeń gospodarczych, 

innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków. 

5. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do 

spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje 

środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem).\ 

6. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi  komunikacyjne  regularnie i 

starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego między sobą w 

każdej przestrzeni szkoły, wynoszącego min. 1,5 m.i) 

8. W  przypadku  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem   lub   choroby   COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

Obowiązki nauczycieli 

1. Każdy  nauczyciel  ma  obowiązek  zapoznania  się  z  niniejszą  procedurą  oraz  jest 

zobowiązany do jej stosowania. 

2. Do  pracy  w  szkole  mogą  przychodzić  jedynie  zdrowe  osoby,  bez  jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

3. Nauczyciele w czasie pracy obowiązani zakrywać nosi usta za pomocą maseczki lub przyłbicy. 

4. Wyjaśniają dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi  na  

przestrzeganie  zasad  higieny  w  związku  z  zagrożeniem  zakażenia koronawirusem. 

5. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu odległości  między  

stanowiskami  dla  uczniów powinna wynosić min. 1,5 m (1 uczeń-1 ławka szkolna) 

6. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 

7. Dbają o higienę rąk, często myje je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy 

twarzy, ust, nosa i oczu. 

8. Nauczyciele w miarę możliwości wraz z dziećmi przebywają w wyznaczonej stałej sali. 

9. W  przypadku  podejrzenia  zakażenia  koronawirusem  lub  choroby  COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

  



Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych 

1. Procedura opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-COV-2. 

3. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są tylko w salach do tego przeznaczonych. 

4. Nauczyciel zachowuje odstęp 1.5 m od ucznia. 

5. Jeżeli odstęp nie może być zachowany to nauczyciel i uczeń zobowiązani są do 

zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy ochronnej. 

  



Procedura organizacji zajęć wychowania fizycznego 

1. Procedura opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-COV-2. 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego w sprzyjających warunkach atmosferycznych 

organizuje zajęcia na świeżym powietrzu z wykorzystaniem dostępnych obiektów 

sportowych. 

4. Przyrządy wykorzystywane do ćwiczeń, piłki rakietki do tenisa, szachy itd.  są 

dezynfekowane po zajęciach, lub przed przekazywaniem ich kolejnej osobie w trakcie 

trwania zajęć. 

5. Zajęcia w budynku szkoły organizowane są w salach do tego wyznaczonych, a sale te 

po zajęciach są wietrzone i dezynfekowane. 

6. Sala wietrzona jest co godzinę. 

  



Procedura organizacji lekcji. 

1. Procedura opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-COV-2. 

3. Każda klasa ma swoją własną salę lekcyjną. 

4. Poszczególni uczniowie siedzą z zachowaniem odstępu 1,5 m od siebie, jeżeli 

niemożliwe jest zachowanie odstępu uczniowie zobowiązani są do zasłaniania nosa i 

ust za pomocą maseczki lub przyłbicy ochronnej. 

5. Nauczyciel ogranicza przemieszczanie się po Sali do minimum. 

6. Sala wietrzona jest co godzinę, a po zakończeniu lekcji dezynfekowana. 

  



Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii 

1. Procedura została opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

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

warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 następuje w drodze pisemnego 

oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). 

4. W szkole dokonywany jest ewentualny pomiar temperatury uczniów zgodnie z zasadami 

przyjętymi odrębnym zarządzeniem dyrektora. Do pomiaru temperatury jest wymagane 

uzyskanie zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

5. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, 

niewymienionych w przepisach poprzedzających, jest dopuszczalne na podstawie zgody 

rodziców / prawnych opiekunów ucznia. 

  



Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 

§ 1 

6. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

7. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19. 

8. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19. 

9. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

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

warunkach domowych. 

10. Wychowawcy klas, a w razie ich nieobecności nauczyciele przeprowadzający pierwsze zajęcia 

z grupą w danym dniu, przeprowadzają badanie temperatury ciała ucznia przy pomocy 

termometru bezdotykowego. Termometr podlega dezynfekcji po użyciu w danej grupie. 

11. W razie wykrycia u ucznia podwyższonej temperatury ciała, powyżej 38ºC, wychowawca 

kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. 

Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu. 

12. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy umieść ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły. 

§ 2 

1. Pomieszczenie, o którym mowa w § 1 pkt 6 i 7, zapewnia  min. 2 m odległości od innych 

osób. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. 

Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie. 

2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów 

choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel 

sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.



§ 3 

1. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia 

należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub 

osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły. 

2. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel 

sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe 

czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się i przebywał 

pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

§ 4 

1. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów 

choroby zakaźnej COVID-19 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 niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

3. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Z treścią niniejszych procedur zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców / opiekunów 

prawnych uczniów. 

 


