
Procedury ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19 w 

Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku 

 

W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie 

stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem 

się Covid-19 zostają wprowadzone z dniem 1 września 2020r. poniższe procedury 

bezpieczeństwa: 

1. Procedura  przychodzenia uczniów do szkoły 

2. Procedura pobytu w sali dydaktycznej  

3. Procedura odbywania zajęć z wychowania fizycznego 

4. Procedura wyjścia grupy uczniów na boisko 

5. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem  

Covid-19 u ucznia 

6. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem  

Covid-19 u pracownika 

7. Procedura korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej 

8. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku 

9. Procedura przebywania w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych 

10. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w 

miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się 

koronawirusa 

11. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej i innych 

pracowniach komputerowych 

12. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych 

13. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć w salach technologicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Procedura przychodzenia uczniów do szkoły 
 

 

 

1. Uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi, bez objawów chorobowych takich jak katar, 

kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

2. Uczniowie przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach.  

3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

4. Uczeń przy wejściu do  szkoły ma mierzoną temperaturę termometrem 

bezdotykowym. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38 stopni, uczeń 

udaje się do izolatorium (sala nr 013 lub gabinet pielęgniarki). Termometry 

bezdotykowe znajdują się w sekretariacie szkoły i w gabinecie pielęgniarki. 

5. Uczeń przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystć z płynu dezynfekcyjnego 

znajdującego się w dozowniku przy wejściu do szkoły i mieć założoną maseczkę, a 

następnie udać się do wyznaczonej sali lekcyjnej. 

6. Wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkoły poruszają się prawą stroną. 

7. Pracownicy i uczniowie mają obowiązek nosić maseczki/przyłbice w miejscach, gdzie 

dystans 1,5m nie może być zachowany, np. podczas przerw na korytarzach, w 

toalecie.  

8. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

 

9. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły 

(korytarz obok sklepiku szkolnego, korytarz obok sekretariatu) ma obowiązek założyć 

maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

 

10. Pracownicy administracji prowadzą ewidencję osób z zewnątrz, zapisując imię i 

nazwisko oraz numer telefonu. 

 

11. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

 

12. Uczeń po zakończonych lekcjach udaje się do wyznaczonego wyjścia w celu 

opuszczenia szkoły  (klasy pierwsze – główne wejście, klasy drugie – wejście nr 2 (do 

sali gimnastycznej), klasy trzecie i czwarte – wejście nr 3(na boisko szkolne) 

 

 



 

2. Procedura pobytu w sali dydaktycznej  
 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. 

W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, 

kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia. 

2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Jeżeli zagrożenie 

bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić 

uczniów z sali i powiadomić dyrektora. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w 

której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych 

odstępach czasowych. 

4. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej. 

5. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, 

pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania 

przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty 

i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić 

i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje 

pracownik obsługi szkoły/nauczyciel. 

6. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę uczniom na czas jego nieobecności przez 

innego nauczyciela. 

7. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 

8. Na lekcji nie ma obowiązku noszenia maseczki. Maseczki mogą być zdjęte, gdy uczniowie 

usiądą w ławkach. Natomiast w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, kiedy dystans 

1,5m nie może być zachowany, należy mieć maseczkę/przyłbicę. Obowiązek ten dotyczy 

zarówno ucznia jak i pracownika szkoły.  

9. W salach lekcyjnych, bibliotece, w sekretariacie szkoły należy przestrzegać dystansu 

wyznaczonego żółtą taśmą wokół biurka. 

10.  Podczas wykonywania czynności służbowych przez pracowników szkoły bez kontaktu z 

osobami z zewnątrz nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

11. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece uczniach. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z uczniami umów / reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na boisku szkolnym oraz do 

egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów. 

13. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do 

polecenia uczniom zachowania minimum 1,5 metra odległości od innych osób. Nauczyciel 



zobowiązany jest do egzekwowania od uczniów spokojnego wychodzenia z sali i z 

budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.   

14. Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi 

między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka. 

15. Po zakończonych lekcjach uczeń zabiera pomoce i przybory szkolne do domu. Uczeń do 

szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do 

zajęć. 

16. Uczniów i pracowników obowiązuje częste mycie rąk wodą z mydłem według 

wywieszonych instrukcji.  

17. Podczas kichania i kaszlu należy zasłaniać usta i nos chusteczką, łokciem.  

18. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust.  

19. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, są sprzątane i dezynfekowane co 

najmniej raz dziennie.  

20. Codzienne czyszczenie i dezynfekcja są monitorowane i dokumentowane w formie 

pisemnej.  

21. Zaleca się: utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg korytarzy) – mycie 

2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby, dezynfekcja powierzchni dotykowych: 

poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby, dezynfekcja sprzętu i 

powierzchni płaskich, w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w 

razie potrzeby, dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej 

przerwie oraz w razie potrzeby.  

22. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

23. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani 

podawać lekarstw. 

24. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, 

wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować go w odrębnym 

pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki lub sala nr 013) z zapewnieniem minimum 2 metrów 

odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły. 

25. Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki 

szkolnej. 

26. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki 

czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych. 

 

27. Podczas dezynfekcji, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy dokładnie przestrzegać czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

 



  

3. Procedura  odbywania zajęć wychowania fizycznego 

  
1. Przy wejściu na salę gimnastyczną wszyscy zachowują dystans społeczny, czyli 

zakończonych zachowują minimum 1,5 m odległości oraz dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie korzystają z szatni w sposób rotacyjny, zachowując dystans społeczny i 

skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum. 

3. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego, uczniowie i 

pracownicy mają obowiązek mieć założone maseczki. 

4. Przed i po każdej lekcji uczeń obowiązkowo myje ręce wodą z mydłem. 

5. Podczas zajęć lekcyjnych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe. 

6. W miarę możliwości zajęcia lekcyjne będą prowadzone na otwartej przestrzeni. 

7. Sprzęty i pomoce sportowe są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem 

dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i 

dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły/nauczyciel wych.fiz. Następna grupa 

uczniów może korzystać z w/w sprzętu, po zakończonych czynnościach dezynfekcji. 

8. Czyszczenie sprzętu sportowego na koniec dnia zajęć wykonują pracownicy obsługi. 

9. Sprzęt sportowy przeznaczony do czyszczenia należy odłożyć w specjalnie 

wyznaczonym miejscu/pomieszczeniu. 

10. Po zajęciach w sali gimnastycznej, każdego dnia, sprzęt sportowy oraz podłoga będą 

umyte i zdezynfekowane 

 

 

4. Procedura wyjścia grupy uczniów na boisko  
 

1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli korzystają z  

boiska, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego. 

2. Każdorazowo przed wyjściem na  boisko sportowe, nauczyciel przypomina uczniom 

umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca 

uwagę na obowiązujące Regulaminy korzystania z boiska. 

3. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające 

bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i ćwiczenia ruchowe proponowane przez 

nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

4. W szatni  jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają 

się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 

metra i niezwłocznie opuszczają szatnię. 

5. Uczniowie na boisku sportowym nie korzystają ze sprzętu znajdującego się na 

boisku.



 

 

5.Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19 u ucznia 
 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem, 

rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym 

miejscu Sali lekcyjnej, założyć maskę jednorazową, przyłbicę, zdezynfekować ręce, 

nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor, wicedyrektor lub wyznaczona osoba powiadamia rodziców, nakazuje 

niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją 

SANEPID. 

5. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie  

Sanepid w Kluczborku oraz organ prowadzący szkołę.  

6. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z Sanepidem i organem 

prowadzącym i o podjętych działaniach informuje rodziców i pracowników szkoły.  

7. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel/pielęgniarka może zmierzyć 

uczniowi temperaturę. 

8.  Nauczyciel otwiera okno. 

9. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

10. Dziecko prowadzone jest do izolatorium (sala 013 lub gabinet pielęgniarki), gdzie 

wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców. 

11. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby  zdezynfekowały ręce; 

dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny. 

12. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    

i dokładnie wietrzona. 

13. Uczeń z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywany jest rodzicom. 

14. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, które wykazują objawy w momencie 

przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

15. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

16. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji 

rodzice/opiekunowie przekazują szkole numery telefonów, oraz sprawdzają 

codziennie pocztę Vulcan. W razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. 



 

 

 

6. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19 u pracownika  
 

 

1. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 

2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora 

szkoły i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki medycznej w celu 

uzyskania teleporady. O dalszym postepowaniu decyduje lekarz.  

3. Pracownik, który zaobserwował w pracy u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki 

jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

4. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

5. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

6. Jeśli pracownik przebywał w sali z uczniami to poleca im, aby nie zbliżały się, założyły 

maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

7. Otwiera okno. 

8. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka). 

9. Jeśli pracownik z objawami chorobowymi przebywał w sali z uczniami, to osoba 

wyznaczona przez dyrektora wraz z uczniami myją dokładnie ręce dezynfekują, 

opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

10. Pracownik z objawami chorobowymi powinien niezwłocznie opuścić teren placówki 

własnym transportem do domu z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID. 

11. Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji  Sanepid i organ prowadzący.  

12. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się dokładnemu 

sprzątaniu i dezynfekcji.  

13. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy 

wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

14. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 

budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.  

15.O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić    

wszystkich pracowników oraz rodziców.



 

 7. Procedura korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej 

 

1. Regulamin biblioteki i czytelni został dostosowany do wytycznych GIS, Ministra 

Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest dostępny w bibliotece szkolnej. 

2. Wyznacza się strefę dla pracownika biblioteki, która pozwoli na zachowanie 

odległości 1,5m między pracownikiem a użytkownikami.  

3. Nauczyciel bibliotekarz określi liczbę osób mogących jednocześnie 

wypożyczać/oddawać książki.  

4. Nauczyciel bibliotekarz przestrzega zasady, aby każdy oddany przez czytelnika 

materiał, zanim trafi do kolejnej osoby, podlegał dwudniowej kwarantannie.



 

 

 

8. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie 

z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować 

dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą 

i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły, udaje się do 

sekretariatu i zgłasza  pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, 

cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik dane wpisuje do Księgi wejść 

szkoły. 

4. Pracownik sekretariatu ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego 

opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik 

Vulcan lub pocztę służbową. 

6. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz indywidualnie                           

w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4. 

7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem - tel.77 

4182546 lub drogą mailową dziennika Vulcan, wicedyrektorem – tel 77 4182546 lub 

mailowo przez dziennik Vulcan lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych 

w pkt. 2,3,4. 

   Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły: tel.77 4182546 

 

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy  szkoły.



 

9. Procedura przebywania w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych 

Podczas przebywania w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych należy przestrzegać 
następujących zasad:  właściwa higiena rąk 

Jak myć ręce? Podstawowe zasady: 

• myj ręce ok. 30 sekund 

• rozpocznij od zmoczenia rąk wodą 

• nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni 

• dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie 
rozprostowane dłonie 

• pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów palców 
oraz okolic kciuków 

• na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha jednorazowym 
ręcznikiem 

 

Jak dezynfekować ręce? 



 

 

 

 

 

 

 

Noszenie jednorazowych rękawiczek 



 

 

 

• Nosić maseczkę lub przyłbicę  - szczególnie kierowcy podczas dostarczania 
posiłków. 



 

 

 

• Higiena kasłania/kichania 



Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć 
ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu 
(min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega 
rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej 
zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. 
przy powitaniu, osoby. 

Zasady bezpieczeństwa żywności 

• Unikać dotykania oczu, nosa i ust Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 
mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust 
zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z 
powierzchni na siebie.  

•  Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu NIE należy 
przychodzić do pracy Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – 
udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z 
wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w 
dziedzinie chorób zakaźnych (mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus). 
Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby 
nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, 
która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.  

• W przypadku gdy złe samopoczucie pojawi się w pracy należy o tym fakcie 
poinformować kierownika lub dyrektora szkoły. 

• Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia 
zwierzęcego Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub 
narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez 
niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa 
żywności.  

• Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne 
odżywianie. 

Pracownicy PĆP muszą myć i dezynfekować ręce: 

• Przed rozpoczęciem pracy; 
• Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego 

spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona; 
• Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 
• Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 
• Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 
• Po skorzystaniu z toalety; 
• Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 
• Po jedzeniu, piciu, lub paleniu; 
• Po kontakcie z pieniędzmi; 

Dodatkowo pracownicy kuchni powinni: 

• Utrzymywać możliwy dystans między sobą oraz uczniami. 

• w sytuacjach koniecznych i po zakończeniu pracy blaty i stoły powinny być 

umyte i zdezynfekowane – środek do dezynfekcji powierzchni. 



• Na koniec pracy podłogę należy umyć i zdezynfekować – środek do 

dezynfekcji powierzchni. 

• Czynności podczas sporządzania posiłków jak i czynności porządkowe 

wykonywać w jednorazowych rękawiczkach szczególnie podczas 

sporządzania surówek, sałatek lub żywności nieprzetworzonej.  

• Pojemniki termoizolacyjne każdorazowo myć i dezynfekować – po wykonaniu 

czynności należy umyć i dezynfekować ręce. 

• Pojemniki transportowe GN każdorazowo myć i dezynfekować – po wykonaniu 

czynności należy umyć i dezynfekować ręce. 

 

Informacje dla Pracowników bufetu i stołówki: 

• Przy stanowisku do wydawania posiłków może znajdować się jedna osoba.  

 

• W kolejce po posiłek konsumenci powinni utrzymywać dystans minimum 1,5m. 

 

• Stanowisko do wydawania posiłków odgrodzone pleksą.  

 

• Obowiązkowa dezynfekcja stolików po każdym konsumencie 
,  

• Obowiązkowe czyszczenie i dezynfekowanie wszystkich powierzchni 
wspólnych,  
 

• Pracownik dokonujący dezynfekcji jest zobowiązany do korzystania ze 

środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i 

maseczki/przyłbicy. 

• Przed i po zastosowaniu środków ochrony osobistej osoba dokonująca 

dezynfekcji jest zobowiązana przejść procedurę higienicznego mycia rąk 

i dezynfekcji odpowiednim środkiem 

• Konsumenci mogą zdjąć maseczki dopiero siedząc przy stoliku.  
 

• Przy wejściu do stołówki znajduje się punkt do dezynfekcji rąk dla 
konsumentów, 
 

• Zachowanie dystansu co najmniej 2 metrów pomiędzy stolikami.  
 

• Przy jednym stoliku mogą znajdować się max 2 osoby lub członkowie rodziny. 
Wyjątkiem ma być sytuacja, w której kilka osób siedzących przy jednym stoliku 
zachowuje odstęp co najmniej 1,5 metra i nie siedzi naprzeciw siebie. 



 

• Ze stolików należy usunąć wszelkie przyprawy, serwetki i sztućce, które będą 
podawane każdorazowo wraz z zamówieniem przez obsługę. 
 

• Sztućce należy zawinąć w serwetkę i wydawać konsumentom razem z 
posiłkiem. 
 

• Kompot nalać do jednorazowego kubka i wydawać konsumentom. 
 

Informacje dla kierowców: 

• Podczas dostarczania posiłków należy ubierać fartuch, maseczkę lub 
przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe. 
 

• Pojemniki z żywnością umieszczać i odbierać tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych. 
 

• Zachować bezpieczne odległości między sobą oraz obsługą . 
 

• Po każdej dostawie należy zdezynfekować rękawice, zdjąć je, wyrzucić a 
następnie zdezynfekować ręce. 
 

• Po każdym transporcie wnętrze samochodu powinno być zdezynfekowane. 
 

• Potwierdzenie wykonania czynności należy potwierdzić w karcie drogowej 
samochodu. 

 

Informacje dla pracowników biurowych: 

• Dezynfekować sprzęt wspólnie użytkowany po każdym użyciu ( telefony, 
klawiatury komputera itd… ) 
 

• Utrzymywać bezpieczny dystans między sobą, uczniami i nauczycielami. 
 

 

• Kontaktować się z dostawcami ( zamawianie towaru ) wyłącznie telefonicznie 
lub drogą e-mailową. 



 

• Podczas dostawy towarów  dostawca i pracownik powinien zdezynfekować 
ręce. Odbiór towaru odbywa się w maseczce lub przyłbicy. Po rozładunku i 
umieszczeniu towaru pracownik powinien umyć i zdezynfekować ręce. 

 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZYCHODZENIA DO PRACOWNI OSÓB Z 
ZEWNĄTRZ NIE BĘDĄCYMI PRACOWNIKAMI PĆP LUB SZKOŁY. 

Informacje dla uczniów i nauczycieli odbywających zajęcia 
praktyczne w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych. 

Uczniowie i nauczyciele podczas zajęć powinni przestrzegać następujących zasad: 

1. W sytuacji gdy pojawią się oznaki chorobowe ( katar, kaszel, gorączka, bóle 
brzucha, zaniki węchu i smaku należy zostać w domu i skontaktować się z 
lekarzem pierwszego kontaktu. 
 

2. W przypadku gdy pojawią się objawy chorobowe podczas zajęć należy 
bezzwłocznie powiadomić nauczyciela, kierownika lub dyrektora szkoły. 

 

3. W sytuacjach koniecznych myć i dezynfekować ręce. 
 

4. Nie dotykać rękami ust, nosa i oczu. 
 

5. Zrezygnować z podawania sobie rąk. 
 

6. Spożywać tylko swoje jedzenie i picie w wyznaczonych miejscach. 
 

7. Unikać kontaktu z większą grupą uczniów i nauczycieli ( zachować bezpieczny 
dystans ). 

 
8. Uczniowie na zajęcia wchodzą wejściem głównym i spotykają się na stołówce 

z nauczycielem. Uczniowie i nauczyciele przed zajęciami dezynfekują ręce 
oraz używają maseczek ochronnych lub przyłbic. 
Nauczyciel wyznacza zadania uczniom a następnie 5- cio osobowe grupy 
uczniów wysyła do szatni w celu zmiany odzieży. 

Po zmianie odzieży przez młodzież klucz od szatni znajduje się u 
nauczyciela,  który wydaje go w sytuacjach koniecznych. 



Nauczyciel wyznacza uczniom zadania tak aby uczniowie zachowywali 
dystans między sobą oraz pracownikami kuchni. 

Po zakończeniu zajęć nauczyciel wyznacza rotacyjnie uczniów w celu 
przebrania odzieży. 

Uczniowie opuszczają zajęcia wejściem głównym uprzednio dezynfekując 
ręce. 

Nie ma obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic podczas zajęć 
praktycznych. 

9. Do toalety uczniowie wychodzą pojedynczo po uprzednim powiadomieniu 
nauczyciela. 

10. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielem wyłącznie telefonicznie. 
 

11. Nauczyciel nie może podawać uczniom żadnych leków – dopuszczone jest 
udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparzenia lub lekkiego 
skaleczenia. W innych przypadkach nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić 
pielęgniarkę lub kierownika lub dyrektora szkoły. 

 

12. Uczniowie korzystający z posiłków w PĆP powinni założyć maseczkę lub 
przyłbicę, zdezynfekować ręce, w kolejce po posiłek utrzymać dystans, 
zajmować tylko wyznaczone miejsca. Po spożyciu posiłku uczniowie 
opuszczają stołówkę w maseczce lub przyłbicy wejściem głównym po 
uprzednim zdezynfekowaniu rąk. 
 

13. W PĆP mogą przebywać tylko uczniowie którzy zgodnie z planem lekcji mają 
zajęcia praktyczne



 

10. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki 

zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia                           

i rozprzestrzeniania się koronawirusa   
 

 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem 

SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 

trwania pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 

szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 

2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 

być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do 

pojemnika/worka na odpady zmieszane. 

3. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, 

należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.



 

11. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej i 

innych pracowniach komputerowych  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej 

potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, 

pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka 

dezynfekcyjnego. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 12.Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych  

  

 

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą 

po Sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce. 

  

 

13.Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć w salach 

technologicznych  

  

 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do Sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie 

chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce. 



 

 

 

 



 



  

 


