
Procedura organizacji pracy 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu   

od 1 września 2020 r. 

i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów 

prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego 
 

Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu 

uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa 

 

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor szkoły, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, uczniowie i rodzice. 

I.    Postanowienia ogólne 

 Do szkoły może przychodzić tylko: 

- uczeń/pracownik zdrowy bez objawów chorobowych,  

- uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

 

Przez objawy rozumie się: 

 

- podwyższoną temperaturę ciała, 

- ból głowy i mięśni, 

- ból gardła, 

- kaszel, 

- duszności i problemy z oddychaniem, 

- uczucie wyczerpania, 

- utrata smaku i węchu, 

- brak apetytu. 

 

Ograniczone na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest 

niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, oraz 

dezynfekcja rąk). 

Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami/ 

opiekunami ucznia. 

W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, 

które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować 

rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 



II. Higiena i dezynfekcja 

Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych.  

Przy wejściach do budynków szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.  

Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu      

i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.  

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

W przestrzeniach ogólnodostępnych tj. korytarze, świetlica, biblioteka, szatnia przy sali 

gimnastycznej  oraz szatnia w warsztatach szkolnych , nałożony zostaje obowiązek noszenia 

maseczek ochronnych lub przyłbic. 

Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych  i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym 

przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek            

i powierzchni płaskich, w tym blatów  w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, 

klawiatur i włączników. 

Z sal, w których przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdych 

zajęciach lekcyjnych. 

III. Organizacja pracy szkoły 

Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych 

grup uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny: rozpoczynania zajęć , przerw lub zajęć na 

boisku) oraz ograniczy do minimum zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany 

czasu przerw między zajęciami. 

Sale lekcyjne oraz części wspólne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, z których będzie korzystać 

tylko osobiście. 

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 



Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora 

szkoły/placówki zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek        

i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece. 

Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez dyrektora 

szkoły zasadach w porozumieniu z odpowiednio: pielęgniarką szkolną. 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym 

pomieszczeniu tzw. izolatorium. 

Uczeń znajdujący się w izolatorium będzie dozorowany przez wyznaczonego przez dyrektora 

szkoły pracownika szkoły.  

Uczeń zostanie poddany pomiarowi temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem 

bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – dyrektor szkoły informuje rodziców ucznia             

o konieczności  niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 

Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownej 

dezynfekcji.. 

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

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

uwagę zaistniały przypadek. 

Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub    

za pomocą innych środków łączności zostanie sporządzona  notatka lub protokół. 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 
u pracownika szkoły 

 

Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 

uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 

niezwłocznie informuje    o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania: 

-kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu      

z innymi osobami), 

-zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt    

z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 

-do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 



-o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje 

dyrektora szkoły. 

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownej dezynfekcji. 

Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej 

potrzeby. 

Pracownicy z objawami choroby, o których mowa powyżej , nie mogą przychodzić do pracy. 

Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący   

o zaistniałej sytuacji. 

Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

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

uwagę zaistniały przypadek. 


