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I. Organizacja zajęć w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu 

 

1. Do szkoły mogą przychodzić uczniowie, nauczyciele i pracownicy bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Na terenie szkoły nie powinny przebywać osoby z zewnątrz. W razie konieczności osoby 
obce (bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) mogą 
przebywać w wyznaczonych obszarach. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (Izolatorium Szkolne- sala 22 parter) 
i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów (kontakt z wykorzystaniem technik 
komunikacji na odległość) o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 
własny środek transportu). 

4. Higienistka szkolna prowadzi ewidencję osób podejrzanych o zakażenie. 
5. Uczniowie nie powinni przybywać do szkoły wcześniej niż 15 min przed rozpoczęciem 

swojej pierwszej lekcji. 
6. W salach lekcyjnych nie ma możliwości zachowania dystansu ok. 1,5 m pomiędzy 

stanowiskami uczniowskimi podczas prowadzenia zajęć, dlatego zalecane jest używanie 
maseczek  zasłaniających usta i nos. (Zgodnie z zaleceniem Podkarpackiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego). 

7. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy przychodzą do szkoły i poruszają się po szkole 
w maskach zasłaniających usta i nos. 

8. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą stosować maseczek ochronnych mają 
obowiązek używania przyłbic. 

9. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczniowie i nauczyciele powinni nosić maseczki lub 
przyłbice. 

10. Ze względu na specyfikę kształcenia uczniowie realizują zajęcia przemieszczając się 
do różnych sal. 

11. Po dużej przerwy dezynfekuje się sale lekcyjne, klamki, poręcze, barierki i inne elementy 
wyposażenia dotykane przez wiele osób. 

12. Ze względu na liczebność klas i możliwości lokalowe szkoły zajęcia odbywają się w grupach 
do 36 uczniów. 

13. W szkole obowiązuje ruch jednokierunkowy: uczniowie w czasie przerwy przemieszczają się 
w górę klatką schodową obok sekretariatu, a schodzą (przemieszczają się w dół) klatką 
od strony sklepiku. 

14. Na korytarzach w czasie przerwy uczniowie w miarę możliwości przemieszczają się 
od strony klatki wchodzącej do klatki schodzącej. 

15. Podczas przerw uczniowie mogą i powinni wychodzić na dziedziniec szkoły wyjściem 
głównym na plac apelowy, wyjściem obok szatni i wyjściem obok sklepiku. 

16. Społeczność szkolną 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. 

17. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku/tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 



18. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) i ciągi komunikacyjne są wietrzone podczas każdej 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

19. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem 
i zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, są usunięte lub wyłączone z użycia. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone i dezynfekowane. 

21. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, są ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe. 

22. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów 
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. 

23. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach 
prowadzących kształcenie zawodowe jest czyszczony i dezynfekowany. 

24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 
to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie 
udostępniały swoich pomocy innym, natomiast opiekunowie ucznia powinni zadbać 
o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) przedmiotu/rzeczy. 

25. Ze względów lokalowych i organizacyjnych szatnia szkolna nie zapewnia wymaganego 
odstępu pomiędzy korzystającymi osobami, przy wejściu do szatni na teren szkoły znajduje 
się środek do dezynfekcji rąk. 

26. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami 
oraz nauczycielami. 

27. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach, 
na ustalonych zasadach i z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla 
książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece. Szczegółowe wytyczne określa 
Regulamin Biblioteki. 

28. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ustalonych 
godzinach jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz 
aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

29. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z gabinetu stomatologicznego zgodnie 
z wymaganiami określonymi w przepisach prawa oraz aktualnymi wytycznymi m.in. 
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

30. W szkole nie funkcjonuje punk gastronomiczny. 



 

II. Higiena, czyszczenie, dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Za właściwe przygotowanie obiektu szkoły, zgodnie z aktualnymi zaleceniami Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, odpowiada Kierownik administracyjny. 

2. W każdej sali lekcyjnej oraz w każdym pomieszczeniu sanitarnym jest prowadzona karta 
monitoringu prac porządkowo – dezynfekcyjnych. Pracownik przeprowadzający codzienną 
dezynfekcję ww. pomieszczeń potwierdza datę i godzinę zakończenia dezynfekcji 
pomieszczenia. Kierownik administracyjny opracowuje karty monitoringu, kontroluje 
wykonywanie prac i systematyczność wypełniania dokumentacji.  

3. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

4. Wszystkie osoby obce (w tym rodzice uczniów) wchodzące do szkoły muszą obowiązkowo 
dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, muszą mieć zakryte usta i nos oraz 
nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania. Po wejściu do szkoły osoby mogą 
przebywać tylko w holu głównym i wejść do sekretariatu szkoły. 

5. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy muszą przy wejściu do szkoły dezynfekować ręce, 
podczas przebywania w szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować 
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

6. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek 
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatur, włączników itp. 

7. Osoby przeprowadzające dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Dbają o ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego 
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje 
dezynfekcji. 

9. Osoby odpowiedzialne na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, 
w tym ich dezynfekcję i czyszczenie z użyciem detergentu. 

10. Na korytarzach znajdują się pojemniki do wyrzucania zużytych masek lub rękawic 
jednorazowych.  Zgodnie z zaleceniami GIS. 



 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkoły 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Na terenie szkoły zostało wyznaczone i przygotowane (wyposażone w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
zaobserwowania objawów chorobowych. 

3. Wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie zostali poinstruowani, że 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. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych pracownik jest zobowiązany do  bezzwłocznego 
opuszczenia szkoły i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 
w szkole procedurami, zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zostaną wdrożone ewentualne indywidualne zalecenia wydane przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 
do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

Procedury obowiązują od 1 września 2020 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W dniu 28.08.2020 r. zostałam/em zapoznana/ny z procedurami COVID-19 obowiązującymi 
w Zespole Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu 
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