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Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 7/2022 Dyrektora 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2                                  

w Bełchatowie z dnia 05.04.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2  

W BEŁCHATOWIE                                

W OKRESIE EPIDEMII COVID -19 
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Organizacja  

1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz 

organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

2. Rekomendowany jest kontakt z osobami z zewnątrz z wykorzystaniem technik komunikacji 

na odległość. 

3. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do przebywania                                             

w wyznaczonych strefach. 

4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

5. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce 

wodą z mydłem. 

6. Osoby przebywające na terenie szkoły powinny zachować dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych. 

7. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu 

szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo 

zaleca się higienę rąk. 

8. Opiekunowie uczniów zobowiązani są do niezwłocznego odbierania telefonów z placówki 

oraz systematycznego monitorowania wiadomości w dzienniku elektronicznym. 

9. W sekretariacie szkoły oraz w gabinecie pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 

dostępny jest  termometr bezdotykowy. Na parterze szkoły umieszczone są urządzenia                       

do samodzielnego bezdotykowego pomiaru temperatury. 

10. Na terenie szkoły znajdują się oznakowane pojemniki do wyrzucania zużytych 

jednorazowych środków ochrony (maseczki, rękawiczki). 

11. 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, 

▪ niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

12. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 

w  czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły. 

14. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
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w  szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać 

o  regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) rzeczy używanych przez ucznia. 

15. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć                    

go przed używaniem. 

16. Po zakończeniu zajęć w sali lekcyjnej oraz gimnastycznej używany sprzęt oraz podłoga                    

są myte lub dezynfekowane.  

17. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

18. Harmonogram pracy pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania jest zamieszczony 

na drzwiach gabinetu profilaktyki zdrowotnej.  

19. Szkoła zapewnia uczniom opiekę stomatologiczną. Szczegółowe informacje są dostępne                   

na stronie internetowej szkoły.  

20. Do egzaminów organizowanych w szkole stosuje się odpowiednio wytyczne Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania 

i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. 

 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

21. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice 

uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce. 

22. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, 

po  powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

23. Pracownicy obsługi są zobowiązani do zapewnienia regularnego czyszczenia i napełniania 

dozowników z mydłem. 

24. Kierownik gospodarczy monitoruje codzienne prace porządkowe ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek                                         

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

klawiatur, włączników. 

25. Zaleca się monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym 

uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

26. Pracownicy obsługi są zobowiązani na bieżąco dbać o czystość urządzeń 

sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

27. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy są zobowiązani przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego 

do wywietrzenia dezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń tak, aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
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28. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały umieszczone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekującym – instrukcje 

prawidłowej dezynfekcji rąk. 

29. Pracownicy obsługi są zobowiązani do regularnego opróżniania i czyszczenia koszy                         

na odpady. 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia 

choroby zakaźnej 

30. Do budynku szkoły mogą wchodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

31. Na parterze szkoły zostało wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki 

ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym można odizolować osobę                             

w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej, tzw. izolatorium. 

32. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź 

chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w znajdującym się na parterze budynku 

izolatorium i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 

odebrania ucznia ze szkoły. 

33. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby 

zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka 

konieczność wzywa pomoc medyczną.  

34. Miejsca, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub 

chorobę zakaźną, jest poddawany dodatkowemu sprzątaniu a powierzchnie dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) myte i dezynfekowane. 

 


