
Procedura COVID 19 | KADRA Szkoła Policealna 

 
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I  ORGANIZACJI PRACY 

SZKOŁY POLICEALNEJ  KADRA UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 1, 50-032 WROCŁAW 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

I. 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.  

II. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury  

Dyrektor szkoły, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni. 

III. Ogólne zasady bezpieczeństwa w szkole 

1.  W szkole stosuje się ogólne zasady dla szkół i placówek zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych pracujących w trybie stacjonarnym: 

✓ Szczepienie rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach 

wiekowych.  

✓ Dezynfekcja przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem 

dezynfekującym. 

✓ Dystans minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. 

✓ Higiena częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

✓ Maseczka w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.  

✓ Wietrzenie przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

2. Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pracujących w trybie 

stacjonarnym, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest 

szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 

3. Do szkoły może przychodzić tylko:  

a) uczeń/pracownik zdrowy bez objawów chorobowych wskazujących na COViD 19 (gorączka, bóle mięśni, 

gardła, kaszel duszności itp.) 

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

4. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest konieczna, należy 

zobowiązać te osoby do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk).  
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IV. Higiena i dezynfekcja podczas zajęć i w częściach wspólnych szkoły 

1. Bezwzględnie 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. 

2. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu między uczniami oraz  pracownikami szkoły, również 

nauczycielami w przestrzeniach wspólnych szkoły. 

3. W przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu obowiązuje noszenie maseczek. 

4. Podczas zajęć w salach lekcyjnych nie obowiązuje noszenie maseczek.  

5. W salach lekcyjnych, podczas zajęć rekomenduje się: 

✓ zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, 

że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co 

najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, 

✓ lub pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

✓ przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela. 

✓ w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów, 

6. Przy wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Dozowniki znajdują się: przy sekretariacie,  

w salach 106, 103, 113 i 115, na korytarzu na 2 piętrze i w Sali 214. Przy dozowniku znajduje się informacja o 

takim obowiązku wraz z instrukcją.  

7. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów 

stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.  

8. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.  

9. 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, klawiatur  

i włączników.  

10. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.  

12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń w  pracowniach należy dezynfekować. 

 

V. Organizacja pracy szkoły 

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz 

uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 
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2. W miarę możliwości zajęcia odbywają się w  stałych salach lekcyjnych, do których przyporządkowana zostanie 

jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej 

sali).  

3. Przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 60 min.  

4. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. Za wietrzenie sali podczas przerw 

odpowiada nauczyciel. 

5. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, których nie udostępniają innym uczniom. 

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.  

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/nauczyciela/pracownika. 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg 

oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do 

domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 

(uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego 

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 

2. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi 

osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

3. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie 

koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania i zdezynfekowania powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających  

w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, oraz 

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 


