
Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku 
 

1 
 

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE  

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU  

BUDYNEK SZKOŁY oraz BUDYNEK STADIONU 

 

WARIANT A- KSZTAŁCENIE TRADYCYJNE 

     Szczecinek, dnia 28 sierpnia 2020r. 

Podstawa prawna: 

Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum 

Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,   

§ 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

 w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz.69),  

w powiązaniu z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491  

i poz. 565), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 697 i poz. 750), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 

sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

Cel procedury: 

1. Ustalenie zasad funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku  

 od 01 września 2020 r. i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19 

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 

COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły. 

 

Uczestnicy postępowania: 

1. Rodzice/prawni opiekunowie  

2. Uczniowie 

3. Nauczyciele 

4. Pracownicy niepedagogiczni 

5. Dyrektor szkoły 
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§ 1 

Zasady organizacji zajęć w szkole 

1. Od 01 września 2020 r. szkoła prowadzi kształcenie tradycyjne – wariant A  

2. Szkoła przy organizacji kształcenia uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. 

3. Do szkoły może uczęszczać uczeń//pracownik bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają      

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

4. W drodze do i ze szkoły uczniowie/ nauczyciele przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

5. Od 01 września 2020 r. obowiązują  wejścia do szkoły: 

Budynek Główny: 

A. Wejście główne – nauczyciele, uczniowie klas III i IV 

B. Wejście od parkingu – pracownicy, uczniowie klas I i II 

Budynek Stadionu: 

C. Wejście do budynku przy stadionie – uczniowie klas z nauczycielem 

wg planu lekcji 

 

6. Każda osoba jest zobowiązana do zachowania wszelkich środków ostrożności: 

 bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do/ze szkoły uczniowie  

i pracownicy muszą zdezynfekować ręce  płynem do  dezynfekcji , zgodnie 

 z zamieszczoną przy wejściu procedurą  

 każda osoba wchodząca do szkoły musi posiadać osłonę ust i nosa 

 w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze, szatnia) obowiązuje osłona ust 

 i nosa. 

7. W szkole zostaje ograniczone przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum. Na teren szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego 

interesu przebywania na terenie placówki. Osoby przebywające na terenie szkoły, 

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, 

zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, i mogą przebywać tylko w wyznaczonych 

obszarach – wejście główne, sekretariat. Bezzwłocznie po dezynfekcji każdy ma 

obowiązek wpisania się do dziennika – rejestru wejść i wyjść znajdującego sie  

w sekretariacie szkoły. Dziennik  ten uzupełnia sie również w momencie 

opuszczania budynku szkoły. 

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. 
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9. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji, przy każdym wejściu/ 

wyjściu uczniowie i pracownicy bezwzględnie muszą zdezynfekować ręce  płynem 

do  dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą. 

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

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

11. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej i/lub na 

stadionie lekkoatletycznym. Zaleca się korzystanie  z przeznaczonych do zajęć WF 

miejsc na świeżym powietrzu. 

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

13.  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy czyścić lub dezynfekować. 

14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach. 

15.  Sale lekcyjne, sala gimnastyczna, części wspólne (korytarze) muszą być wietrzone 

co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

16. Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie 

przerw. 

17. W pracowni informatycznej i pracowni żywienia zaleca się korzystania  

z jednorazowych rękawiczek. 

18. 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.  

19. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkole  

i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub 

dezynfekować.  

20. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany  

w izolatorium, wyposażonym w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący, 

termometr bezdotykowy, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. 

Rodzice/opiekunowie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

21. W szkole wyznaczono dwa pomieszczenia – izolatorium: 

A. gabinet pielęgniarki w budynku głównym 

B. sala nr 07 w budynku przy stadionie 

22. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji 

rąk. 

23. Szkoła zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 
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klamek, włączników świateł, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach. 

24. Pracownik szkoły lub pielęgniarka szkolna ma prawo na  pomiar  temperatury ciała 

u ucznia w razie pojawienia się objawów chorobowych. Pomiaru dokonuje 

termometrem elektronicznym bezdotykowym. Termometr znajduje się w: 

A. gabinecie pielęgniarki 

B. sali nr 07 w budynku przy stadionie 

C. sekretariacie 

25. Uczniowie przebywają w salach określonych harmonogramem pracy szkoły.  

26. Uczniowie stosują się ściśle do zaleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

 

§ 2 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji  

      sanitarno -     epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2.  Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły  mają 

obowiązek dezynfekcji dłoni, zakrycia ust i nosa oraz nie przekraczania 

obowiązujących stref przebywania. 

3. Każdy ma obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu 

do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu  

z toalety. 

4. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, 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, 

klawiatur, włączników. 

5. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji są ściśle przestrzegane zalecenia producenta 

znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Personel sprzątający 

zobowiązany  jest do  ścisłego przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje 

dezynfekcji. 

7. W szkole na bieżąco dba się  o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

8. Na terenie szkoły ustawiono oznakowane specjalne pojemniki zamykane klapą  

z napędem nożnym służące do wyrzucania masek ochronnych lub rękawic 

jednorazowych. 
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§ 3. 

Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w budynku szkoły 

1. Uczniowie mają obowiązek zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas 

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w Zespole 

Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku oraz bezwzględnego ich przestrzegania. 

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. W drodze do i ze szkoły uczniowie/ nauczyciele przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Od 01 września 2020 r. obowiązują wejścia do  budynku szkoły i budynku stadionu: 

A. Wejście główne –  uczniowie klas III i IV 

B. Wejście od parkingu –  uczniowie klas I i II 

C. Wejście do budynku przy stadionie – uczniowie klas z nauczycielem 

wg planu lekcji 

5. W przypadku  podejrzenia zakażenia  chorobą   zakaźną   lub  COVID-19 

 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)  uczniowie pozostają   

w domu i zawiadamiają  o tym fakcie nauczyciela wychowawcę. 

 

6. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-

1wgodzinach lekcyjnych uczeń ma obowiązek niezwłocznego      poinformowania    

nauczyciela i   dalszego postępowania zgodnie z § 10 

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować       

się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przy  szkolnymi 

między sobą. 

8.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły uczniowie  dezynfekują ręce  

płynem do  dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.  

10. .Uczniowie mają obowiązek bezwzględnego stosowania zasad higieny, które istotnie 

wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: regularnie myją i odkażają ręce płynem 

dezynfekującym, unikają dotykania oczu, nosa i ust, zasłaniają twarz podczas kichania 

i kasłania, nie podają ręki na powitanie, unikają większych skupisk uczniów. 

11. Uczeń ma obowiązek założyć maseczkę chroniącą usta i nos lub przyłbicę z chwilą 

wejścia do budynku i przebywania w częściach  wspólnych budynku szkoły (szatnia, 

klatka schodowa, korytarze, łazienki). Jeżeli uczeń uważa to za konieczne może nosić 

maseczkę ochronną w całym budynku szkoły. 
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§ 4 

Zasady bezpiecznego zachowania pracowników w budynku szkoły 

1.  Pracownik szkoły ma obowiązek zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas 

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w Zespole Szkół 

Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku oraz bezwzględnego ich przestrzegania. 

2. Do pracy może przyjść pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

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

warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Od 01 września 2020 r. obowiązują  wejścia do budynku szkoły i budynku stadionu: 

A. Wejście główne – nauczyciele 

B. Wejście od parkingu – pracownicy 

C. Wejście do budynku przy stadionie – uczniowie klas z nauczycielem wg planu 

lekcji 

4.  W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)  pracownicy pozostają  w  domu  

i zawiadamiają  o tym fakcie dyrektora szkoły. 

5. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19  

w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego telefonicznego 

powiadomienia dyrektora szkoły i postępowania zgodnie z § 11 

6. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły  pracownicy dezynfekują ręce  

płynem do  dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.  

7. Pracownicy  mają obowiązek bezwzględnego stosowania zasad higieny, które istotnie 

wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: regularnie myją i odkażają ręce płynem 

dezynfekującym, unikają dotykania oczu, nosa i ust, zasłaniają twarz podczas kichania  

i kasłania, nie podają ręki na powitanie, unikają większych skupisk ludzi. 

8. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  

z uczniami oraz nauczycielami. 

 

§ 5 

Obowiązki nauczycieli 

 

1.Nauczyciele usuwają lub uniemożliwiają dostęp do przedmiotów i sprzętów znajdujących 

się w sali, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować. 

2.Dopilnowują, aby podczas zajęć uczniowie siedzieli przy stolikach z zachowaniem jak 

największego odstępu.  

3.Dezynfekują po każdych zajęciach swoje miejsce pracy (blat biurka, klawiaturę, myszkę ) 

ewentualnie inne pomoce dydaktyczne, z których korzystali nauczyciele lub uczniowie. 
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4.Nauczyciele mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w przypadku przebywania w częściach 

wspólnych budynku szkoły (korytarze, klatka schodowa, łazienki) oraz gdy nie jest możliwe 

utrzymanie dystansu 1,5m od innych osób. Jeżeli pracownik uważa to za konieczne dla 

własnego bezpieczeństwa i innych to podczas całego czasu pracy może nosić maseczkę 

ochronną lub przyłbicę. 

5.Nauczyciel przed wpuszczeniem uczniów do sali aplikuje uczniom środek dezynfekcyjny na 

dłonie. Nauczyciele wychowania fizycznego tą czynność wykonują przed wpuszczeniem 

uczniów do szatni. 

6.Pracownicy kontaktują się ze sobą osobiście tylko w niezbędnym zakresie wykonywanych 

obowiązków. Zalecany jest kontakt drogą telefoniczną lub mailową. 

7.Nauczyciel w każdej sali ma udostępnione środki do dezynfekcji wraz z instrukcjami ich 

stosowania.  

8.Każdy pracownik właściwie przygotowuje ręce do pracy pamiętając o tym, że: 

a) zranienia, otarcia  na dłoniach należy zabezpieczyć wodoodpornym opatrunkiem 

i w takim przypadku bezwzględnie należy założyć rękawice ochronne, 

b) biżuteria noszona na pacach, dłoniach utrudnia skuteczną dezynfekcję, 

c) ręce należy myć lub dezynfekować: 

- przed przystąpieniem do pracy, 

- przed  i po zdjęciu rękawiczek / maseczki / przyłbicy, 

- przed jedzeniem,  

- przed i po kontakcie z uczniami,  

- po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

- po skorzystaniu z toalety, 

- po zakończonym dniu pracy. 

9. Wychowawca ma obowiązek zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji  

z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji 

na odległość. Rodzice/opiekunowie ucznia  mają obowiązek podania aktualnego numeru 

telefonu do szybkiej komunikacji. 

 

 

§ 6 

Obowiązki pracowników obsługi 

 Pracownicy obsługi: 

1. wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych 

oraz sanitariatów i ich wyposażenia. 

2. dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując 

ryzyko zakażenia poprzez dotyk. 

3. dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie. 
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4. wietrzą  pomieszczenia szkoły co  najmniej raz na godzinę. 

5. po zakończeniu zajęć szkolnych wietrzą sale zajęć, dezynfekują  wszelkie 

  wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów 

komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy 

przypodłogowe. 

§ 7 

Zadania i obowiązki rodziców/prawnych opiekunów 

1. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zapoznają się z procedurami opracowanymi na 

czas organizacji kształcenia tradycyjnego wariant A przy zwiększonym reżimie 

sanitarnym w warunkach pandemii COVID-19  w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica 

w Szczecinku oraz bezwzględnie ich przestrzegają. 

2. W przypadku podejrzenia u dziecka zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha)   pozostawiają dzieci   

w  domu i zawiadamiają  o tym fakcie nauczyciela wychowawcę. 

3. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie zostaną 

zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.               

4. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów są zobowiązani do odbierania telefonów oraz 

maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę 

komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.  

5. Jeżeli u ucznia, który przebywał w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, 

potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek 

natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora szkoły. 

 

§ 8 

Zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Przed wejściem do biblioteki szkolnej umieszczona jest informacja o maksymalnej 

liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać  

w bibliotece. 

2. W bibliotece szkolnej zapewnione są środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne). 

3. W bibliotece wymagany jest dystans przestrzenny (minimum 2 metry). 

4. W punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem ustawiona jest przesłona ochronna. 

5. Liczebność użytkowników ograniczona jest do 1 osoby wypożyczającej lub 

dokonującej zwrotu książek do biblioteki  w celu umożliwienia przestrzegania 

wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. 

6. Użytkownicy biblioteki szkolnej mają obowiązek dezynfekcji  dłoni przy wejściu do 

biblioteki  oraz posiadania ochrony zakrywającej usta i nos. 

7. Użytkownicy nie powinni przekraczać wyznaczonych linii (oznakowanie na 

podłodze). 

8. Czytelnik ma ograniczenie w wolnym dostępie do księgozbioru. 

9. Książkę czytelnikowi podaje bibliotekarz. 

10.  Po odebraniu książki od bibliotekarza czytelnik bezpiecznie opuszcza pomieszczenie. 

  



Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku 
 

9 
 

                  

 

                      Realizacja przyjmowania i zwrotów książek do biblioteki szkolnej. 

1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  

w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) 

wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny 

do 24 godzin. 

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne zwracane do biblioteki. 

3. Książki, które czytelnik zwraca do biblioteki szkolnej powinny być zapakowane  

do koperty lub przezroczystej torby foliowej. 

4. Do książki należy włożyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem i klasa. 

5. Przyjęte książki zostają odłożone do pudła umieszczonego po prawej stronie 

 w czytelni albo można tak przygotowaną paczkę wrzucić do skrzynki ustawionej 

przy drzwiach wejściowych do szkoły w godz. 8.00 do 14.00. 

6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania 

wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy 

zachowywać dystans społeczny  2 metry. 

7.  Blat jest dezynfekowany po każdym czytelniku. 

 

 

§ 9 

Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 

 

         Procedury dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie pandemii  

         w     gabinecie pielęgniarki szkolnej: 

 

1. Gabinet profilaktyczny jest wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek 

do dezynfekcji rąk, rękawice jednorazowe, maseczki chirurgiczne,  przyłbice, fartuchy  

flizelinowe ochronne. 

2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać 

tylko jeden uczeń, który przed wejściem do gabinetu musi założyć maseczkę 

ochronną, a po wejściu do gabinetu zdezynfekować  ręce. 

3. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów 

przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad 

uczniami z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami 

higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska 

chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch 

flizelinowy. 
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4. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, 

urazów  oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi, w tym  

w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych 

koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza 

rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony 

osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy 

fartuch flizelinowy. 

5. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych)  

w środowisku szkoły należy przestrzegać dystansu min. 1,5- 2 m. i stosować maseczkę 

chirurgiczną. W kontaktach z rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty 

bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. 

6. Dezynfekcję blatów i używanego sprzętu medycznego wykonuje pielęgniarka 2 razy 

dziennie. Pozostałe powierzchnie dezynfekuje pracownik szkoły w zależności           

od potrzeb, jednak nie mniej niż 2 razy dziennie. Stosować częste wietrzenie gabinetu. 

7. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły tj. gorączka pow. 38 stopni, 

kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy skierować 

osobę chorą do domu i pouczyć ją o konieczności wykonania teleporady u lekarza 

rodzinnego. Ucznia niepełnoletniego izolujemy do czasu przybycia opiekuna.  

W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod  

nr 112- dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta . W szkole wyznaczono  

2 pomieszczenia izolatorium: 

1. gabinet pielęgniarki w budynku głównym 

2. sala nr 07 w budynku przy stadionie, 

 w którym uczeń będzie odizolowany do czasu przybycia opiekuna. Uczeń pracownik nie 

powinien opuszczać budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić 

budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany. 

Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia musi być zdezynfekowane i przewietrzone. 

 

 

 

§ 10 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 

1. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora, gdy zauważy niepokojące objawy  

u ucznia: kaszel, duszności, trudności z oddychaniem, gorączka powyżej 38
o
C. 

2. Grupę uczniów bezobjawowych przemieszcza się do innej sali, a  pomieszczenie,  

z którego korzystała grupa zamyka się, wyłącza się z użytkowania i na koniec dnia 

gruntownie dezynfekuje. 
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3. Uczeń z niepokojącymi objawami zostaje odizolowany od osób bezobjawowych 

poprzez umieszczenie go w przygotowanej sali – izolatorium: 

1. gabinet pielęgniarki w budynku głównym 

2. sala nr 07 w budynku przy stadionie, 

Pomieszczenie to jest wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący, 

termometr elektroniczny, bezdotykowy 

4. Dyrektor wyznacza nauczyciela bądź innego pracownika, który opiekuje się uczniem.   

a) Pracownik zobowiązany jest do założenia ochron indywidualnych (rękawiczki 

ochronne, maseczka, przyłbica) i zachowuje odległość od ucznia – 2m.  

5.O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia: 

a) rodziców / opiekunów prawnych ucznia, o konieczności jak najszybszego odebrania 

ucznia ze szkoły (zaleca się aby to był własny środek transportu). 

b) Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinku  

ul. Ordona 22 do 15:00:  tel. 94 374 05 59, 94 372 35 02, 94 365 82 61 

całodobowo:  tel. 694 493 766, 606 121 923 

Po konsultacji i wskazaniach PSSE dyrektor przekazuje informację do organu 

prowadzącego i Kuratorium Oświaty: 

c) po konsultacji i wskazaniach PSSE dyrektor przekazuje informację do organu 

prowadzącego i Kuratorium Oświaty,  

d) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia natychmiast dzwoni  na numer alarmowy 

999  lub  112 

 6. Po przyjeździe rodziców/opiekunów uczniowi zakłada się maseczkę ochronną.   

 7. Uczeń zostaje przekazany rodzicom w wejściu do szkoły.  

 8. Uczeń pozostaje pod ich opieką, a oni podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.  

 9. Dokonuje się dezynfekcji izolatorium i szlaków komunikacji oraz wszystkich powierzchni 

dotykowych w szkole (klamki, poręcze, uchwyty, wyłączniki, itp.). 

10 .Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z PSSE, organem prowadzącym  

    i o  podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.  

 

§ 11 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem u nauczyciela wykonującego swoje zadania w szkole, należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy - pracownik kieruje się do wyznaczonego 

pomieszczenia – izolatorium. 

2. Wstrzymuje się zajęcia z uczniami, grupa uczniów przemieszcza się do innej sali,  

a  pomieszczenie, z którego korzystali zamyka się, wyłącza się z użytkowania  

i gruntownie dezynfekuje. Dyrektor szkoły informuje o tym fakcie ich rodziców 

tel:%2094%20374%2005%2059
tel:%2094%20372%2035%2002
tel:%2094%20365%2082%2061
tel:%20694%20493%20766
tel:%20606%20121%20923
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/opiekunów prawnych.  

3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia: 

a) Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinku  

ul. Ordona 22 do 15:00:  tel. 94 374 05 59, 94 372 35 02, 94 365 82 61 

całodobowo:  tel. 694 493 766, 606 121 923 

b) członka rodziny pracownika, 

c) po konsultacji i wskazaniach PSSE dyrektor przekazuje informację do organu 

prowadzącego i Kuratorium Oświaty,  

d) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia natychmiast dzwoni  na numer alarmowy 

999  lub  112 

4. Dyrektor szkoły ustala obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, osoby 

 z którymi się kontaktował.  

5. Pomieszczenie izolatorium, z którego korzystał pracownik zamyka się i gruntownie 

dezynfekuje.  

6. Przeprowadza się także rutynowe zdezynfekowanie wszystkich powierzchni 

dotykowych w szkole (klamki, poręcze, uchwyty, wyłączniki, itp).  

7. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia 

pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym. 

8. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia  o tym fakcie 

drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor 

informuje go o dalszym postępowaniu. 

9. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby 

przebywającej na terenie szkoły, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. 

Dyrektor kontaktuje się  z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia. 

10. Dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod 

uwagę zaistniały przypadek.  

                 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się uczniów, rodziców/prawnych opiekunów 

uczniów i pracowników Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku 

2. W szkole powołuje się Zespół do spraw bieżącej oceny, ewaluacji i aktualizacji 

Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania   

i  przeciwdziałania COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica  

w Szczecinku. 

 

 

                                                                                            Dyrektor  

                                                                         Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica  

                                                                                       w Szczecinku  

tel:%2094%20374%2005%2059
tel:%2094%20372%2035%2002
tel:%2094%20365%2082%2061
tel:%20694%20493%20766
tel:%20606%20121%20923

