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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

 I ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH  

W OKRESIE PANDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 

W ZEPOLE SZKÓŁ  

IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W LUBACZOWIE 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322); 

3. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020 poz. 374); 

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2. 

5. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół 

 i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem 

z 27 lutego 2020 r.  

6. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. z 12 sierpnia 2020 r. poz.1394) 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 13 sierpnia 2020 r. poz.1389) 

8.   Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą 

(Dz. U. z 13 sierpnia 2020 r. poz.1388) 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000138901.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000138901.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000138901.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000138801.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000138801.pdf
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9.  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

13 sierpnia 2020 r. poz.1386) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000138601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000138601.pdf
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CEL PROCEDURY 

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników i uczniów 

szkoły oraz ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie i przeciwdziałanie 

wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 

oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców uczniów 

 w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.  

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

I. ORGANIZACJA PRACY PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ. 

 

1. Zajęcia teoretyczne realizowane są w budynku A, B i C. 

2. Zajęcia praktyczne realizowane są w budynku C i u pracodawców. 

3. Wejścia do budynków A, B i C oznakowane są tablicami „WEJŚCIE” czerwony napis 

na żółtym tle. 

4. Wejściem Nr 1 do budynku A wchodzą nauczyciele, pracownicy i uczniowie klas  

I i II. 

5. Wejściem Nr 2 do budynku A wchodzą uczniowie klas III i IV. 

6. Wejściem do budynku B i C wchodzą nauczyciele uczniowie i pracownicy.  

7. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem dla nich przeznaczonym. 

8. Wyjścia z poszczególnych budynków mogą się odbywać tylko drzwiami 

oznaczonymi „WYJŚCIE”. 

9. We wszystkich budynkach obowiązuje jednokierunkowy ruch na klatkach 

schodowych oznaczony tablicami informacyjnymi „KIERUNEK RUCHU”. 

10. Opieką nad młodzieżą w izolatorium sprawuje nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora szkoły. 

11. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest poinformowanie rodziców ucznia 

wychowawcę klasy i nauczycieli i dany oddział o stwierdzonym przypadku. 

12. Po wejściu do budynków, wszyscy mają obowiązek dezynfekcji rąk. 
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II. ZASADY ZACHOWANIA HIGIENY OSOBISTEJ I DYSTANSU SPOŁECZNEGO. 

1. Po wejściu do wszystkich budynków po dezynfekcji rąk , uczniowie i nauczyciele są 

zobowiązani do poruszania się po budynku zgodnie z wyznaczonym kierunkiem 

ruchu. 

2. Korzystający z toalet są zobowiązani do dokładnego mycia rąk i ich dezynfekcji  

w dyfuzorach umieszczonych na każdym piętrze. 

3. Uczestnicy zajęć w klasopracowniach mają do dyspozycji płyn do dezynfekcji, który 

powinien być wykorzystywany do dezynfekcji rąk podczas zajęć teoretycznych  

i praktycznych w miarę potrzeby i w zależności od zaistniałej sytuacji. 

 

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH. 

1. W trakcie lekcji i po jej zakończeniu nauczyciel prowadzący zajęcia jest 

zobowiązany do wietrzenia pomieszczenia. 

2. Oddział klasowy (grupa), która realizuje dwie lub więcej lekcji w jednej 

klasopracowni, nie powinien opuszczać pomieszczenia. W tym przypadku 

nauczyciel powinien zorganizować gimnastykę śródlekcyjną podczas każdej lekcji. 

3. W czasie przerw międzylekcyjnych zaleca się noszenie maseczek lub przyłbic,  

a nauczycielom przyłbic, szczególnie tym, którzy pełnią dyżur na korytarzu. 

4. Lekcje wychowania fizycznego powinny być organizowane tak, by uczniowie 

zachowali dystans społeczny. Unikać należy gier zespołowych, a w miarę 

możliwości lekcje organizować na świeżym powietrzu. 

5. Przewodniczący zespołu wraz z nauczycielem w terminie do 2.IX.2020r., 

opracowuje harmonogram realizacji poszczególnych zajęć z uwzględnieniem 

warunków na hali sportowej oraz możliwości na wolnym powietrzu. 
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IV.  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA 
KUSTRONIA W LUBACZOWIE 

 

Podstawa prawna: 

1. Obowiązkiem rodziców jest przekazanie niezbędnych informacji o stanie zdrowia 

swojego dziecka, w celu zapewnienia wychowankowi odpowiedniej opieki podczas 

pobytu w internacie, a w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub 

znajduje się w tzw. grupie ryzyka.  

2. Zabrania się posyłania dziecka do placówki jeżeli ma jakiekolwiek objawy chorobowe, 

a w szczególności objawy chorobowe dróg oddechowych. 

3. Zabrania się posyłania dziecka do placówki jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

4. Wychowanek po przyjeździe do internatu będzie miał kontrolnie mierzoną 

temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego oraz musi wypełnić 

kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego.  

5. Wychowanek ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wychowawcy pogorszenie się stanu 

zdrowia. 

6. Wychowanek zgłaszający objawy chorobowe dróg oddechowych zostaje umieszczony 

w izolatce – pokój 111. Rodzice o tym zdarzeniu są niezwłocznie informowani. Dalsze 

postępowanie z wychowankiem uzależnione jest od decyzji jaką podejmie lekarz 

udzielający teleporady medycznej. 

7.  Rodzice zaopatrują dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu 

na terenie placówki. 

8. Wszystkie osoby przebywające w placówce są zobowiązane do utrzymywania dystansu 

społecznego – odległości 1,5 m. 

9. Obowiązkiem każdej osoby przebywającej w internacie jest częste mycie rąk ciepłą 

wodą i mydłem, oraz dezynfekcja za pomocą środków dezynfekcyjnych.   

10. Odwiedziny i przebywanie wychowanków w innych pokojach należy ograniczyć do 

niezbędnego minimum.  

11. Zabrania się przebywania na terenie internatu osobom postronnym. W szczególnych 

przypadkach wychowawca może zezwolić na odwiedziny wskazując miejsce do tego 

przeznaczone z równoczesnym zachowaniem wszystkich środków ostrożności.  

12. Rodzice mają obowiązek udostępnić numer telefonu (lub określić inny sposób 

komunikowania się z wychowawcami), oraz niezwłocznie reagować na każdą informację 

dotyczącą stanu zdrowia dziecka. 

13. Wychowankowie mają obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia 

zdrowotnego. 
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14. Wychowankowie z Ukrainy są zobowiązani do ograniczenia wyjazdów 

weekendowych do niezbędnego minimum.  

15. Wychowankowie mają obowiązek stałego utrzymywania ładu i porządku w pokojach 

sypialnych i łazienkach. Pokoje należy często wietrzyć oraz dezynfekować powierzchnie 

stolików, szafek oraz klamki.  

16. Wszystkie rzeczy osobiste, a w szczególności akcesoria szkolne powinny być 

schowane do szafek. 

17. Zabrania się używania cudzych rzeczy osobistych - ręczników, ubrań , kosmetyków. 

18. Zabrania się używania cudzych kubków, sztućców, talerzyków, picia ze wspólnych 

butelek. 

19. Naczynia własne po użyciu należy umyć w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, 

osuszyć i schować do szafki. 

20. Młodzież opuszcza teren internatu podczas wyjść do szkoły i w sprawach absolutnie 

niezbędnych po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu zgody od wychowawcy. 

21.Procedury Bezpieczeństwa obowiązują w internacie od dnia 31.08. 2020r. do czasu ich 

odwołania. 

22. Wszyscy wychowankowie internatu oraz rodzice/opiekunowie wychowanków 

zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami Bezpieczeństwa oraz ścisłego 

stosowania i przestrzegania. 

23. W przypadku niestosowania się do Procedur Bezpieczeństwa wychowanek może 

zostać skreślony z listy wychowanków internatu. 

 

V. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY STOŁÓWKI I WYDAWANIA POSIŁKÓW 
W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W LUBACZOWIE 
 

1.   Internat zapewnia wyżywienie wychowankom w czasie ich pobytu na terenie placówki 

oraz młodzieży dochodzącej (obiady).  

2.   Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 

3.   Pracownicy kuchni:  

a) dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są 

posiłki;  

b) myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych: 

- przed rozpoczęciem pracy,  
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- przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona,  

- po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną, 

- po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,  

- po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji, 

- po skorzystaniu z toalety, po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa, po jedzeniu i piciu. 

4.   Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz 

maseczki ochronne. 

5.   Wyrzucają rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty 

do worka na śmieci i zamykają go szczelnie. Jeśli rozpakowanie produktu w danym 

momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje 

lub dezynfekuje opakowanie. 

6.  Przygotowując posiłki pracownicy kuchni zachowują od siebie bezpieczny dystans 

zgodny z obowiązującymi przepisami. 

7.  Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami 

przeznaczonymi do dezynfekcji.  

8.  Naczynia, sztućce myte są w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu 

detergentów do tego służących z równoczesnym wyparzeniem. 

9.   Posiłki dla młodzieży wydawane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchni mieli jak 

najmniejszy kontakt z młodzieżą i wychowawcami. 

10.   Przed wejściem na stołówkę uczniowie mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem 

dezynfekującym. 

11.   Wszystkie posiłki wydawane są przez okienko wydawcze przez pracownika kuchni 

ubranego w maseczkę – każdy uczeń dostaje posiłek wraz ze sztućcami i napojem.  

Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa. 

12.    Podczas oczekiwania na wydanie posiłku należy zachować bezpieczną odległość.  

13. Młodzież posiłki spożywa przy stolikach w stołówce w miarę możliwości 

indywidualnie lub zachowując bezpieczną odległość. Po zakończeniu posiłku pracownik 

kuchni dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy 

których spożywane były posiłki. 

14.   Młodzież mieszkająca w internacie nie spożywa obiadu na długiej przerwie tylko po 

lekcjach. 



Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie 

ul. Kościuszki 161, 37-600 Lubaczów, tel/fax: 0-16 632 18 36; e-mail: sekretariat@zs-lubaczow.com; http://zs-lubaczow.com 

 

15.   W czasie kiedy nie są wydawane posiłki obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania 

młodzieży na stołówce. 

 

VI. PROFILAKTYKA WCZESNA I PIERWOTNA DOTYCZĄCA POSTEPOWANIA UCZNIÓW 
ICH RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY:  
  

1. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania uczniów szkoły:  

a) W momencie złego samopoczucia uczeń natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, 

w wyniku jego nieobecności nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły.  

Uczeń wraz z osobą wyznaczoną do sprawowania nad nim opieki, przechodzi do 

gabinetu pielęgniarki (izolacja ucznia), tam ma mierzoną temperaturę ciała. 

Wychowawca telefonicznie informuje rodzica o złym samopoczucie dziecka  

i prosi o odebranie dziecka z gabinetu pielęgniarki.  

b) Każdy uczeń ma obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce 

według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu 

mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.  

c) Należy stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu  

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając 

mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).  

d) Należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1 metr odległości z osobą, która 

kaszle, kicha i ma gorączkę.  

e) Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust.  

f) Uczeń u którego wystąpiły objawy takie jak: gorączka, kaszel, trudności  

w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 

14 dni od powrotu – NIE powinien przychodzić do szkoły. 

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny 

albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi  

w komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych 

https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-

chorych-zakaznych/ 

https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/
https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/
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Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie 

narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która 

stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.  

g) Uczeń, który ma bardzo złe samopoczucie, ale nie podróżował do krajów  

w których szerzy się koronawirus – NIE powinien od razu podejrzewać u siebie 

zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE powinien 

przychodzić do szkoły, powinien pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza 

rodzinnego.  

h) Należy unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Ostrożnie obchodzić się z surowym mięsem, nabiałem aby uniknąć 

krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z 

prawidłowymi zasadami bezpieczeństwa żywności.  

i) Należy zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko 

grypie.  

j) Należy dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne 

odżywianie.  

k) Nie należy spożywać napoi z nikim innym z tej samej butelki, nie częstować nikogo 

żywnością również tą znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce 

dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę).  

2. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły:   

a) W momencie złego samopoczucia dziecka rodzic natychmiast zgłasza fakt 

wychowawcy, w wyniku jego nieobecności nauczycielowi bądź dyrektorowi szkoły. 

W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej 

koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania 

dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.  

b) Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek wracając z każdej przerwy 

śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, 

bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy 

ręcznik.  

c) Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania i 

kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce 
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używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 

%).  

d) Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość. Należy 

zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą która kaszle, kicha i ma gorączkę.  

e) Dziecko chore, mające: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie  

z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu - NIE 

powinno przychodzić do szkoły. 

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo 

obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi  

w Komunikacie Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych.  

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie 

narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która 

stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.  

f) U dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do 

krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną – 

NIE należy od razu podejrzewać u niego zakażenia koronawirusem. Jednak w 

dbałości o zdrowie dziecka NIE należy posyłać go do szkoły, należy pozostawić w 

domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.  

g) Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, które nie 

podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z 

osobą zarażoną powinno starannie stosować podstawowe zasady higieny 

oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli 

to możliwe.  

h) Należy unikać podawania dziecku do spożycia surowych lub niedogotowanych 

produktów pochodzenia zwierzęcego  

i) Należy zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko 

grypie.  

j) Należy dbać o odporność dziecka - wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, 

racjonalne odżywianie.  

i) Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej 

koronawirusem zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza 

specjalisty, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym 

źródłem zarażenia dla innych uczniów szkoły.  
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3. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania pracowników 

pedagogicznych szkoły:  

a) W momencie złego samopoczucia dziecka nauczyciel/wychowawca natychmiast 

zgłasza fakt dyrektorowi szkoły. 

b) Wychowawca klasy ma obowiązek porozmawiać z uczniami na temat 

przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk  

z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; zasad 

profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem, zapisując tą lekcję w dzienniku 

lekcyjnym klasy.  

c) Nauczyciel przypomina uczniowi, że ma on obowiązek wracając z każdej przerwy 

śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, 

bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego  

i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.  

d) Nauczyciel ma obowiązek po każdej lekcji umyć ręce według wywieszonych  

w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła 

dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.  

e) Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady ochrony podczas 

kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza 

i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie 

alkoholu (min. 60 %).  

f) Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady zachowania 

bezpiecznej odległości. Należy zachować co najmniej 1 metr odległości  

z osobą która kaszle, kicha i ma gorączkę.  

g) Nauczyciel przypomina uczniowi i sam stosuje się do zasady unikania dotykania 

oczu, nosa i ust.  

h) Nauczyciel przypomina uczniowi, żeby nie spożywał napoi z tej samej butelki z 

inną osobą, nie częstował nikogo żywnością również tą znajdującą się  

w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka- palce dłoni mogą zawierać zarażoną 

ślinę).  

i) Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wymiana 

powietrza powinna zapewnić użytkownikowi komfort fizjologiczny.  
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j) Nauczyciel będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po 

powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od 

powrotu – NIE powinien przychodzić do szkoły . 

k) Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny 

albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w 

Komunikacie Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych 

https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-

chorych-zakaznych/. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji 

publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka 

ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.  

l) Chory nauczyciel i mający bardzo złe samopoczucie, który nie podróżował do 

krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miał kontaktu z osobą zarażoną – 

NIE powinien od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w 

dbałości o swoje zdrowie i innych NIE powinien przychodzić do szkoły, powinien 

pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.  

m) Nauczyciel mający łagodne objawy ze strony układu oddechowego, który nie 

podróżował do krajów w których szerzy się koronawirus, nie miał kontaktu  

z osobą zarażoną powinien starannie stosować podstawowe zasady higieny 

oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli 

to możliwe.  

n) Należy unikać spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, nabiałem aby uniknąć 

krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z 

prawidłowymi zasadami bezpieczeństwa żywności.  

o) Należy zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko 

grypie.  

p)  Należy dbać o odporność- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne 

odżywianie.  

q) Nauczyciel po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej koronawirusem 

zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty, że jest po 

zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla 

innych osób ze szkoły.  

https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/
https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/
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4. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania pracowników 

niepedagogicznych szkoły:  

a) Pracownicy niepedagogiczni widząc fakt niestosowania się uczniów do procedur 

zapobiegających zarażeniom koronawirusem mają obowiązek porozmawiać  

z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. 

częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu  

i kichania; zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem.  

b) Pracownicy niepedagogiczni przypominają uczniowi, że ma on obowiązek 

wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych  

w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła 

dezynfekcyjnego i wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.  

c) Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym 

działaniu dezynfekcyjnym umyć ręce według wywieszonych w toaletach 

instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wytrzeć 

ręce w papierowy ręcznik.  

d) Pracownik niepedagogiczny- osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym 

działaniu dezynfekcyjnym odnotować dezynfekcję własnoręcznym podpisem na 

karcie działań dezynfekcyjnych w szkole.  

e) Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady ochrony podczas kichania  

i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce 

używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 

60 %).  

f) Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady zachowania bezpiecznej 

odległości. Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, 

kicha i ma gorączkę.  

g) Pracownik niepedagogiczny stosuje się do zasady unikania dotykania oczu, nosa 

i ust.  

h) Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych – wymiana 

powietrza powinna zapewnić użytkownikowi komfort fizjologiczny, czyli 

środowiska, w którym stężenia zanieczyszczeń gazowych oraz produkty 

metabolizmu (CO2, para wodna, zapachy) będą utrzymywane na dopuszczalnym 

poziomie.  
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i) Pracownik niepedagogiczny będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności  

w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie 

upłynęło 14 dni od powrotu – NIE powinien przychodzić do szkoły.  

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny 

albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi  

w Komunikacie  Krajowego  Konsultanta  w  dziedzinie  chorób 

zakaźnych https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-krajowego-konsultanta-w-

dziedzinie-chorych-zakaznych/. Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków 

komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust  

i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla 

otoczenia.  

j) Chory pracownik niepedagogiczny i mający bardzo złe samopoczucie, który nie 

podróżował do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miał kontaktu  

z osobą zarażoną – NIE powinien od razu podejrzewać u siebie zakażenia 

koronawirusem. Jednak w dbałości o swoje zdrowie i innych NIE powinien 

przychodzić do szkoły, powinien pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza 

rodzinnego.  

k) Pracownik niepedagogiczny mający łagodne objawy ze strony układu 

oddechowego, który nie podróżował do krajów, w których szerzy się 

koronawirus, nie miał kontaktu z osobą zarażoną powinien starannie stosować 

podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do 

czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.  

l) Należy unikać spożycia surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Należy ostrożnie obchodzić się z surowym mięsem, nabiałem aby 

uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie  

z prawidłowymi zasadami bezpieczeństwa żywności.  

m) Należy zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia,  

np. przeciwko grypie.  

n) Należy dbać o odporność- wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, racjonalne 

odżywianie.  

o) Pracownik niepedagogiczny po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej 

koronawirusem zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia od lekarza 

https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/
https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/
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specjalisty, że jest po zakończeniu leczenia, nie jest chory i nie jest możliwym 

źródłem zarażenia dla innych osób ze szkoły.  

5. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania pracowników 

niepedagogicznych- higienistka szkolna:  

Pielęgniarkę szkolną obowiązują zapisy dotyczące pracowników niepedagogicznych 

zapisanych w punktach 4.a.– 4.o . Pielęgniarka szkolna ma obowiązek porozmawiać  

z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego 

mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; 

zasad profilaktyki przed zarażeniem koronawirusem.  

      

6. Profilaktyka wczesna i pierwotna dotycząca postępowania dyrektora szkoły:  

 Dyrektora szkoły obowiązują zapisy dotyczące pracowników pedagogicznych 

zapisanych w punktach 3.a.– 3.q.  

a) Dyrektor szkoły umieszcza w widocznym miejscu w szkole - w każdej łazience 

instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.  

b) Dyrektor apeluje do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do 

szkoły.  

c) Dyrektor zwraca uwagę, aby do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni 

pracownicy.  

d) Dyrektor informuje ucznia i rodzica, że jeśli nie miał kontaktu z osobą chorą, nie 

ma powodu do obaw.  

e) Dyrektor nie organizuje wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska 

koronawirusa.  

f) Dyrektor informuje rodzica, którego dziecko wróciło z terenów występowania 

koronawirusa, miało kontakt z osobą zarażoną i ma objawy grypopodobne, aby 

bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną  

w Lubaczowie oraz zgłosił się do oddziału zakaźnego.  

g) Dyrektor sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 
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h) Dyrektor w przypadku dodatkowych wątpliwości dzwoni na infolinię 

Ministerstwa Zdrowia lub poinformuje o jej działaniu innych – 800 190 590 - 

Telefoniczna Informacja Pacjenta. 

i) Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia 

epidemiologicznego lub miał kontakt bezpośredni z osoba zarażoną w ciągu 

ostatnich 14 dni: zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność  

i problemy z oddychaniem to:  

 dyrektor szkoły bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia Stację Sanitarno 

Epidemiologiczną w Lubaczowie.  

 w przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana 

do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zawiadamia o tym dyrektora 

placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.   

 dyrektor szkoły o tym fakcie powiadamia również organ prowadzący oraz 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

 po uzgodnieniach z wymienionymi instytucjami w sytuacji kryzysowej 

dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić zajęcia lekcyjne w szkole do 

stwierdzenia przez odpowiednie instytucje braku zagrożenia zachorowaniem 

wywołanym koronawirusem.   

j) Dyrektor odpowiada za zapewnienie dzieciom, pracownikom szkoły 

odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (warunki 

techniczne – dostęp mydła antybakteryjnego, środków dezynfekcyjnych, papieru 

toaletowego i ręczników papierowych; właściwy plan higieny i jego 

egzekwowanie; bezpieczeństwo zdrowotne żywności).     

k) Postępowanie z pomieszczeniami jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem 

koronawirusa.  

 W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala 

z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym 

Państwowym Inspektorem Sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu 

placówki na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń 

i przedmiotów. 
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Procedura postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia WIRUSEM SARS-CoV-2 ucznia lub pracownika  

Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia  

w Lubaczowie 

 

1. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby 

przebywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia 

koronawirusem niezwłocznie informuje dyrektora szkoły bądź osobę upoważnioną.  

2. Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, 

problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:  

a) odizolować podejrzanego o zachorowanie od reszty społeczności szkolnej  

b) w przypadku chorego ucznia: 

 zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób  

 natychmiast poinformować jego rodziców/opiekunów prawnych w celu 

pilnego odebrania dziecka ze szkoły  

c) niezwłocznie poinformować o zdarzeniu stację sanitarno- epidemiologiczną  

i postępować zgodnie z jej zaleceniami  

d) otoczyć opieką chorego - pielęgniarka szkolna lub wskazana przez dyrektora lub 

wicedyrektora osoba  

e) przekazać choremu maseczkę (lub zastępcze środki ochrony)  

f) zabezpieczyć wskazanego do opieki nad chorym na terenie szkoły w środki 

ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcze środki 

ochrony)  

g) środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy 

osobom zgłaszającym występowanie objawów chorobowych  

h) jednorazowe maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do 

pojemnika przeznaczonego odpady  

i) dezynfekcja izolatki oraz powierzchni, z którymi chory miał kontakt  

3. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 

przekazując wszystkie niezbędne dane.  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubaczowie: tel.  696428403 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie: tel. 17 852 21 11 
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4. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym i Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.  

5. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły informuje 

organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

6. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor 

informuje organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

7. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe 

informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce.  

8. Każdy pracownik szkoły, który zauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość 

zakażenia koronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 

medycznego.  

Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. 

 

9. Jeśli u pracownika szkoły, który miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną 

koronawirusem zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy 

z oddychaniem to dyrektor szkoły postępuje zgodnie z pkt 2 i pkt 3 Procedury.  

10. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do 

szpitala celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, Powiatowy Inspektor 

Sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze 

kroki profilaktyczne.  

11. W razie konieczności stwierdzonej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie placówki, a po podjęciu przez 

organ prowadzący tej decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub 

opiekunów dzieci.  

12. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

 

 


