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ZARZĄDZENIE Nr 10/21 
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 

im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia „Procedury bezpiecznej organizacji zajęć w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego od 1 września 2021 r. – tryb 

pełny stacjonarny, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19” 

 
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1082), w z zw. art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) i na podstawie § 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 sierpnia 
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 1525) oraz §  15 ust. 2 pkt. 1 Statutu 
Szkoły zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Ustalam „Procedurę organizacji realizacji zadań w Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego od 1 września 2021 r. – tryb, pełny 
stacjonarny, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  ”, która 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 2. 
 
Zobowiązuję wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nią i przestrzegania. 
 

§ 3. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
 
 

Dyrektor Szkoły 
-//- 

mgr Bożena Rulak 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 /21  
Dyrektora Szkoły z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku 

z dnia 26.08.2021 r. 

 
 

Procedura bezpiecznej organizacji zajęć w Szkole Podstawowej  
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego  

od 1 września 2021 r. – tryb pełny stacjonarny,  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

§ 1. 

Pobyt w szkole 

1. Do szkoły może uczęszczać/wchodzić uczeń, nauczyciel, opiekun ucznia, pracownik 
obsługi i administracji oraz interesant i gość bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie został nałożony na nich  obowiązek 
kwarantanny lub  izolacji domowej. 

2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły  zobowiązane są: 
1) przestrzegania obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz 
dezynfekować ręce lub używać rękawiczek jednorazowych, 

2) nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania. 
3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), 
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu). 

4. W celu zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenia gromadzenie się uczniów  
wprowadza się: 

1) różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły: 
a) Kl. I – III godz. 08.00 lub 08.55, 
b) Kl. IV – V - 08.55, 
c) Kl. VI-VIII - 08.00, 

2) każdy oddział będzie miał zajęcia w stałej sali lekcyjnej (oprócz fizyki i chemii oraz 
wf-u) – to nauczyciele będą zmieniać sale, 

3) w każdej sali lekcyjnej będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 
płaskich oraz papierowe ręczniki – ponieważ pracownicy obsługi sprzątającej 
powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami uczniowie (np. dyżurni 
klasowi będą dezynfekowali ławki i krzesła, według potrzeb), 

4) w miarę możliwości przerwy w poszczególnych strefach dla uczniów będą 
odbywały się rotacyjne, tzn. uczniowie z jednego oddziału jedną przerwę spędzają 
w sali lekcyjnej, a z drugiego wychodzą na korytarz; na następnej przerwie 
oddział, który spędzał przerwę w klasie wychodzi na korytarz, a oddział, który 
spędzał przerwę na korytarzu zostaje w klasie, 
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5) stosowanie maseczek w przypadku niemożności zachowania dystansu np. 
w czasie przerw, w czasie przebywania na klatkach schodowych, itp. 

5. 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. 

Obowiązki ucznia 

1. Uczniowie zobowiązani są do: 
1) przestrzegania następujących 10 zasad: 

a) Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu. 
b) Często myj ręce. 
c) Nie dotykaj oczu, ust i nosa. 
d) Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie. 
e) Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela. 
f) Używaj tylko własnych przyborów szkolnych. 
g) Spożywaj swoje jedzenie i picie. 
h) Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw. 
i) Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, 

natychmiast poinformuj o tym nauczyciela. 
j) Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach. 

2) samodzielnego wejścia do szkoły i bezpośredniego udania się do wyznaczonej 
szatni, a potem do  sali lekcyjnej, w której mają zajęcia lub do świetlicy szkolnej, 

3) dbania o higienę rąk (mycie i dezynfekcja), w tym szczególnie dezynfekowania rąk 
zgodnie z załączoną instrukcją, 

4) posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia - uczniowie nie powinni wymieniać się 
przyborami szkolnymi między sobą, 

5) posiadania własnych instrumentów muzycznych w trakcie nauki gry na nich, gdy 
zajdzie taka potrzeba, 

6) posiadania w tornistrze maseczki, a na ławce szkolnej dużego pudełka chusteczek 
higienicznych, 

7) dezynfekowania pod kontrolą nauczycieli informatyki klawiatury i myszek 
komputerów, 

8) niezabierania ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, 
9) przestrzegania odpowiedniej odległości od innych osób – przynajmniej 1,5 m, 
10) przestrzegania higienicznego spożywania obiadów  na  stołówce szkolnej oraz: 

a) niewnoszenia tornistrów, plecaków, toreb, itp. do stołówki szkolnej 
(zostawienie ich w wyznaczonym do tego miejscu), 

b) dezynfekowania rąk przed wejściem na stołówkę, 
c) zajmowania stałych wyznaczonych miejsc przy stole dla poszczególnych 

klas, 
11) wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach – na koszach 
znajduje się napis „Zużyte maseczki, rękawiczki”, 
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§ 3. 

Obowiązki nauczyciela 

1. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 
1) 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, 

2) pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 
3) przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 
4) w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, 
5) w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek 

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę. 
2. Nauczyciele prowadzący  z uczniami zajęcia zobowiązani są do: 

1) dbania o higienę rąk (mycie i dezynfekcja),  
2) usunięcia z sali, w której przebywa grupa uczniów, przedmiotów i sprzętu, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 
3) wietrzenia sal, części wspólnych (korytarze), w których realizowane są zajęcia, 

przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie 
zajęć i prowadzenia rejestru ich wietrzenia, który stanowi załącznik nr 1 do 
procedury, 

4) dezynfekowania klawiatury i myszki komputera nauczycielskiego, 
5) przypominania uczniom, aby przestrzegali 10 zasad, które zostały ogłoszone 

przez MEN, a szczególnie o myciu lub dezynfekowaniu rąk po przyjściu do szkoły, 
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety 
oraz informowania uczniów  o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie ich, 

6) organizowania wyjść grupowych ze szkoły w taki sposób, aby uniknąć większych 
skupisk na schodach i przy wyjściu ze szkoły, 

7) wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do 
zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się 
w łazienkach – na koszach znajduje się napis „Zużyte maseczki, rękawiczki”, 

8) organizowania w  miarę możliwości wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, 
tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad 
obowiązujących w przestrzeni publicznej, 

9) do unikania wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni 
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego, 

10) podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 
w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 
kontaktowych, 

11) organizowania przerw dla uczniów z klas I-III nie rzadziej niż co 45 min 

i pełnienia nad nimi opieki, 

12) bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 
prawa. 
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3. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są do: 
1) stosowania środków ochrony indywidualnej oraz instrukcji prawidłowego ich 

używania, 
2) dbania o higienę rąk (mycie i dezynfekcja) w tym szczególnie dezynfekowania 

ich: 
3) do ustalenia i upowszechnienia zasad korzystania z biblioteki szkolnej oraz 

godzin jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek 
i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach, 

4) zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników 
(minimum 1,5 m). 

5) regularnego czyszczenia powierzchni wspólnych, z którymi stykają się 
użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, 

6) umieszczenia w widocznym miejscu, np. przed wejściem, informacji 
o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać 
w bibliotece. 

7) ograniczenia użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie, 
8) ograniczenia wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych 

dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe). 
9) każdorazowo zdezynfekowania blatu, na którym leżały książki po przyjęciu 

książek od użytkownika  
10) odizolowania zwróconych egzemplarzy książek w wyznaczonym przez siebie 

miejscu, oznaczenia datą zwrotu i wyłączenia z wypożyczania do czasu 
zakończenia kwarantanny, a po tym okresie włączenia do użytkowania, 

11) ustalenia z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasad zwrotu książek 
i podręczników oraz terminów ich oddania do biblioteki szkolnej, 

12) dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego w sali  
(przynajmniej 1,5 m), 

13) wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do 
zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się 
w łazienkach – na koszach znajduje się napis „Zużyte maseczki, rękawiczki” 

14) bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 
prawa. 

4. Wychowawcy świetlicy zobowiązani są: 
1) stosowania środków ochrony indywidualnej oraz instrukcji prawidłowego ich 

używania, 
2) wprowadzenia do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zapisów 

dotyczących zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii, 
3) rozmieszczenia w świetlicy środków do dezynfekcji rąk w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna, 
4) dbania o higienę rąk (mycie i dezynfekcja) w tym szczególnie dezynfekowania 

ich: 
a) przed wejściem na teren szkoły, 
b) przed i po kontakcie z uczniami, 
c) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 
d) po usunięciu środków ochrony osobistej, 
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5) prowadzenia zajęć świetlicowych z zachowaniem dystansu społecznego 
(w razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne), 

6) wietrzenia sali, w której realizowane są zajęcia przynajmniej raz na godzinę 
lekcyjną w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, 

7) usunięcia z pomieszczeń świetlicy, w której przebywa grupa uczniów, 
przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, 

8) przestrzegania zakazu korzystania z telefonów podczas zajęć, 
9) informowania uczniów, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu 

dotykania oczu, nosa i ust,  
10) zorganizowania wyjść grupy ze szkoły w taki sposób, aby uniknąć większych 

skupisk na schodach i przy wyjściu głównym ze szkoły,  
11) informowania uczniów, w sposób dostosowany do ich możliwości 

psychofizycznych, o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad 
higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego 
w powyższym zakresie, 

12) wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do 
zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się 
w łazienkach – na koszach znajduje się napis „Zużyte maseczki, rękawiczki” 

13) bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 
prawa. 

§ 4. 
 

Zasady organizacji zajęć pozalekcyjnych 
 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne w klasach I–III organizuje przerwy dla 
swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 min i pełni nad nimi opiekę 

2. W klasach IV–VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć. Uczniowie 
spędzają przerwy pod opieką nauczycieli prowadzących te zajęcia. 

3. Podczas przerw w zajęciach uczniowie powinni zachowywać dystans społeczny 
i ograniczyć przemieszczanie się do niezbędnego minimum. 

4. Podczas zajęć szachowych uczniowie korzystają z rękawiczek.  
5. 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. 

6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu społecznego, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe. 

7. O ile pozwalają na to warunki atmosferyczne zajęcia sportowe odbywają się na 
świeżym powietrzu, na boisku szkolnym. 

8. Podczas pozalekcyjnych zajęć plastycznych i muzycznych uczeń korzysta wyłącznie 
z przyborów przyniesionych z domu. 

9. Uczniowie nie pożyczają sobie żadnych przyborów (ołówki, flamastry itd.). 
10. Podmioty zewnętrzne, organizujące zajęcia pozalekcyjne w szkole, mają obowiązek 

stosowania przepisów bezpieczeństwa zamieszczonych w przepisach poprzedzających. 
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§ 5. 

Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów uczniów 

1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, 
gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły 
zobowiązani są do: 

1) przestrzegania następujących wskazówek: 
a) Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka. 
b) Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora lub nauczycieli. 
c) Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie 

oddzwoń. 
d) Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku. 
e) Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków. 
f) W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do i ze 

szkoły. Pomyśl o spacerze lub rowerze. 
g) Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
h) Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed 

lekcjami i po nich. 
2) niewchodzenia na teren szkoły, gdyż szkoła w części wspólnej budynku (parter 

budynku A i C), nie może zapewnić 4 m2  dla osoby, 
3) kontaktowania się z nauczycielami przez mobiDziennik, 
4) umawiania bezpośrednich kontaktów z nauczycielem przez dziennik 

elektroniczny (tylko w przypadkach, gdy będzie to konieczne) i do 
zastosowania się do ich wytycznych, 

5) wpisania do zeszytu swojego imienia i nazwiska w okienku od dyżurki 
w przypadku, gdy będzie potrzeba przejścia do sekretariatu, dyrektora, itp.   

6) dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust 
i nosa maseczką oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania, 
w przypadku, gdy zajdzie konieczna potrzeba wejścia do szkoły. 
 

§ 6. 
Obowiązki pracowników administracji 

 
1. Pracownicy administracji zobowiązani są do: 

1) stosowania środków ochrony indywidualnej oraz instrukcji prawidłowego ich 
używania, 

2) umieszczenia przy wejściach głównych numerów telefonów do właściwej 
miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 
szpitala i służb medycznych, 

3) dbania o higienę rąk (mycie i dezynfekcja) w tym szczególnie dezynfekowania 
ich: 

a) przed wejściem na teren szkoły, 
b) przed i po kontakcie z interesantami, 
c) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 
d) po usunięciu środków ochrony osobistej, 
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4) dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego (przynajmniej 1,5 
m), przy uwzględnieniu potrzeb interesantów, 

5) ograniczenia kontaktów z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego 
minimum, 

6) wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do 
zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się 
w łazienkach – na koszach znajduje się napis „Zużyte maseczki, rękawiczki” 

7) bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 
prawa. 

§ 7. 
Obowiązki pracowników obsługi 

 
1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do: 

1) stosowania środków ochrony indywidualnej oraz instrukcji prawidłowego ich 
używania, 

2) wywieszenia w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji, 

3) dbania o higienę rąk (mycie i dezynfekcja) w tym szczególnie dezynfekowania 
ich: 

a) przed wejściem na teren szkoły, 
b) przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 
c) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 
d) po usunięciu środków ochrony osobistej, 

4) dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego (przynajmniej 
1,5 m), 

5) ograniczenia kontaktów z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego 
minimum, 

6) o dopilnowanie, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, 
wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, 
miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref 
przebywania, 

7) dbanie o czystość swoich terenów, 
8) zapewnienia środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) w toaletach oraz 

środków do dezynfekcji przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego 
użytku, 

9) bieżącego dezynfekowania toalet, 
10) regularnego dezynfekowania często używanych powierzchni użytkowych 

i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć. W szczególności ważne jest: 
a) regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np. klamek drzwi 

wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 
b) dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np. biurek i stolików/ławek, 

klawiatur i myszek, włączników świateł; w szczególności należy 
przeprowadzić takie działania po zakończeniu zajęć przez uczniów. 
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11) monitorowania prac wymienionych w pkt. 9) i 10) poprzez prowadzenie 
rejestrów – wzór rejestru stanowi załącznik nr 2, 

12) ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 
środka do dezynfekcji - ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 
dezynfekcji, 

13) regularnego wietrzenia pomieszczeń zwłaszcza po dezynfekcji i wpisywanie je 
w rejestr – załącznik nr 1 

14) wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do 
zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się 
w łazienkach – na koszach znajduje się napis „Zużyte maseczki, rękawiczki”, 

15) bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 
prawa. 

§ 8. 

Obowiązki pracowników związanych z żywieniem 

 
1. Pracownicy związani z żywieniem zobowiązani są do: 

1) stosowania środków ochrony indywidualnej oraz instrukcji prawidłowego ich 
używania, 

2) dbania o higienę rąk (mycie i dezynfekcja) w tym szczególnie dezynfekowania 
ich: 

a) przed wejściem na teren szkoły, 
b) przed i po kontakcie z uczniami, 
c) po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 
d) po usunięciu środków ochrony osobistej, 
e) przed jedzeniem, 
f) po pobycie na świeżym powietrzu, 
g) po skorzystaniu z toalety, 

3) nienoszenia biżuterii w szkole – na rękach poniżej łokcia nie można nosić 
żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 
prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

4) do organizacji żywienia w szkole w taki sposób, aby obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do 
funkcjonowania żywienia zbiorowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 
produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, 

5) ograniczenia kontaktów z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego 
minimum, 

6) usunięcia dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) 
z obszaru sali jadalnej i wydawania ich bezpośrednio przez obsługę, 

7) wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do 
zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się 
w łazienkach – na koszach znajduje się napis „Zużyte maseczki, rękawiczki”, 
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8) bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów 
prawa. 

§ 9. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownicy powinni 
pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności (oraz powiadomić 
pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić 
pod nr 999 lub 112. 

3. 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. 

4. 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.  

5. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych 
z zaistniałym przypadkiem. 

6. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 
sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego 
sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni 
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - ustalenie listy 
osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których 
przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i 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. 

8. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, 
a także obowiązujących przepisów prawa. 
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