
Procedura dotycząca organizacji zajęć na podstawie wytycznych MEiN, 
MZ i GIS  

(aktualizacja 04.04.2022 r.) 

Ogólne zasady: 

Szczepienie – rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów  

Higiena - częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i 
ust. 

Wietrzenie – w ramach utrzymania higieny otoczenia 

I. Organizacja zajęć 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. 
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
4. Przy wejściu do budynku szkoły każdy wchodzący zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowują zasadę 1 opiekun z dzieckiem. 
6. Ograniczone jest przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko 

osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej).  W przypadku konieczności wejścia do 
szkoły, osoby obowiązane są do stosowania środków ochronnych tj. dezynfekcji rąk.   

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź 
chorobę zakaźną,  należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

8. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania 
oczu, nosa i ust oraz niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

9. Sprzęty sportowe i programowe, infrastruktura szkoły, przyborów sportowych i materiały 
wykorzystywane podczas zajęć są regularnie i dokładnie czyszczone. 

10. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do 
minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

11. We współpracy z pielęgniarką środowiskową zostały ustalone zasady korzystania z 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania 
określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

12. Z rodzicami dzieci z chorobami przewlekłymi zostały indywidualnie ustalone dodatkowe 
środki ostrożności dotyczące funkcjonowania dzieci w szkole. 

 

 



II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do kontaktu z inspekcją sanitarną 
ws. koronawirusa (+48 22 25 00 115) oraz numery alarmowe (999, 112).  

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek 
dezynfekowania dłoni oraz nie można im przekraczać obowiązujących stref przebywania 
(mały korytarz przy wejściu do szkoły wejściem głównym). 

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. Codzienne prace porządkowe są monitorowane -  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 i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 
włączników. 

5. Monitorowane jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się 
na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

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

8. Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję 
lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

9. Sale lekcyjne wietrzone są nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali 
lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

10. Kosze na odpady są regularnie opróżniane i czyszczone.  
11. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej ustalone zostały przez właściciela kuchni zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi sanitarno –epidemiologicznymi. 

III. Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia 
choroby zakaźnej u pracowników 

1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz 
wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej. 

3. Zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki), w którym 
będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby 
infekcyjnej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 
zakaźnej, dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności i – jeśli jest taka 
konieczność – wzywa pomoc medyczną. 

5. Po ustaleniu miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 
sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną przeprowadza się dodatkowe sprzątanie 
zgodnie z procedurami zakładowymi, a także dezynfekcję powierzchni dotykowych 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 



 


