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PROCEDURY 

Bezpieczeństwo pracowników i słuchaczy  

w czasie epidemii koronawirusa w Szkole Policealnej - 

Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc  

 w Chełmie 
 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach – dalej rozp. bhp,  

Rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19  (art. 30b upo). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 r. w sprawie szczególnych  

w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art.30c upo) 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Art. 207 § 1 i 2 Kodeksu pracy  

 

Cel wdrażania procedur: 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz słuchaczy. 

2. Minimalizowanie zagrożenia koronawirusem lub COVID-19  pracowników oraz 

słuchaczy. 

3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym,  

w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania 

epidemii. 
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OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW 

I SŁUCHACZY W SZKOLE. 

1. Do szkoły może przychodzić pracownik/ słuchacz bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Jeśli pracownik przejawia niepokojące objawy informuje o tym fakcie dyrektora szkoły 

tel. 82 5652651 od 7
30

 do 15
30

, tel. komórkowy ……………. Rekomendowany jest 

kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  

3. Jeśli słuchacz przejawia niepokojące objawy informuje o tym fakcie wychowawcę 

klasy/dyrektora szkoły tel. 82 5652651 od 7
30

 do 15
30

. Rekomendowany jest kontakt  

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość z wykorzystaniem edziennika. 

4.  Telefony alarmowe: stacja sanitarno-epidemiologiczną tel. (82) 565 34 21 w godzinach 

urzędowania 7:30 - 15:05,   komórkowy 693 444 561 ,Telefoniczna  Informacja Pacjenta 

800-190-590, oddział obserwacyjno–zakaźny w Chełmie – 608863482. W razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem.  

5. Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się  płyn do dezynfekcji rąk oraz  informację  

o obowiązku dezynfekowania rąk i instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

6. Wszyscy  wchodzący do budynku szkoły dezynfekują ręce. 

7. W szkole zachowuje się  dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza się gromadzenie się 

pracowników/słuchaczy na terenie szkoły.  

8. W częściach wspólnych, ciągach komunikacyjnych obowiązuje pracownika/słuchacza 

zakrywanie ust i nosa (np. maseczki jednorazowe, przyłbice).  

9. Pracownicy/słuchacze wchodząc do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowują zasady: 

a) dystansu min. 1,5 m, 

b) osoby towarzyszące (opiekunowie) przestrzegają obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

10. Do niezbędnego minimum ogranicza sie przebywanie w szkole osób z zewnątrz  

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) i przebywanie ich w  wyznaczonym obszarze - holu. 

11. W szkole 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. 

12. Należy wietrzyć sale, pomieszczenia biurowe, części wspólne (korytarze) co najmniej raz 

na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Pracownicy/słuchacze nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 
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I. PRACOWNICY 

 

1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w szkole.  

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m. 

3. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty ze słuchaczami 

oraz nauczycielami. 

4. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 

minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych 

obszarach. 

5. Organizację trybu  pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz 

niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania 

rekomendowane). 

6. Zapewnienie pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki 

ochronne, rękawice jednorazowe, przyłbice) i preparatów do dezynfekcji rąk. 

7. Korespondencja, przesyłki pocztowe lub dostarczone przez kurierów powinny być  

w miarę możliwości pozostawione na 2-3 godziny w pojemnikach przeznaczonych 

wyłącznie do tego celu, umieszczonych w wydzielonym do tego miejscu. Przesyłki 

przed włączeniem do dalszego obiegu powinny być zdezynfekowane. 

8. Zaleca się ograniczenie liczby pracowników korzystających wspólnie z tego samego 

wyposażenia i narzędzi pracy. W przypadku konieczności ich wykorzystywania przez 

kilka osób zalecana jest ich częsta dezynfekcja, a także obowiązkowe używanie przez 

te osoby rękawic jednorazowych. 

9. Należy wietrzyć sale, pomieszczenia biurowe, części wspólne (korytarze) co najmniej 

raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz po 

zakończeniu użytkowania pomieszczenia. 

10. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania 

powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odstępów 

minimum 1,5 m; preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

11. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:  

 wprowadzenie różnych godzin przerw, 

 zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów  

w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki). 

12. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne 

– jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt ze słuchaczem/petentem 

osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych. 
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13. Należy dołożyć wszelkich starań aby ubrania robocze nie stykały się z odzieżą 

wierzchnią pracownika. Wyznacza się oddzielne szatnie  dla pracowników na ubrania 

wierzchnie: 

o nauczycieli - w szafkach pracowniczych, 

o pracowników administracji i obsługi - oddzielne szafy w swoich pokojach lub 

pomieszczeniach socjalnych. 

14. Wytyczne dla pracowników: 

1) Przy  wejściu do szkoły obowiązkowo  zdezynfekować ręce wg instrukcji 

dezynfekcji. 

2) Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć 

ręce wodą z mydłem. 

3) Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas korzystania z ciągów 

komunikacyjnych i części wspólnych. Wymieniać maseczki jednorazowe 

(chirurgiczne) gdy są wilgotne. 

4) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 1,5 metra. 

5) Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie 

alkoholu (min. 60%). 

6) Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do odpadów zmieszanych i umyć ręce. 

7) Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

8) Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, 

szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji 

powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki 

świateł czy biurka. 

9) Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka 

możliwość. 

10) Nie opuszczaj stanowiska pracy bez uzasadnionego powodu. 

11) Nie wychodź do sklepu w czasie pracy, przynieś posiłek ze sobą. 

12) Nie spotykaj się z innymi pracownikami bez uzasadnionego powodu. 

13) Nie zapraszaj innych pracowników do swojego stanowiska pracy bez 

uzasadnionego powodu. 

14) Stosuj powitanie czy pożegnanie wyłącznie słowne (należy unikać przywitania 

poprzez podanie ręki, całowanie, itp.). 

15) W przypadku zaobserwowania niepokojących symptomów w zakresie stanu 

zdrowia innych pracowników poinformuj o tym fakcie przełożonego. 

16) Używaj oddzielnych naczyń niż pozostali pracownicy przebywający w miejscu 

pracy. 

17) Zachowaj zasady higieny zalecane przez służby sanitarne. Pracownikom 

posiadającym częsty kontakt z petentami/słuchaczami zaleca się częste mycie  

i odkażanie rąk (intensyfikowanie zasad higieny ). 
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18) Jeżeli masz możliwość, unikaj skupisk pracowników w łazienkach, toaletach, 

pomieszczeniach socjalnych, szatniach, ciągach komunikacyjnych, strefach 

wydruku, itp. oraz stosuj się do zaleceń pracodawcy w tym zakresie. 

19) W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie 

poinformuj przełożonego oraz skontaktuj się telefoniczne z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną. 

 

1.2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusa  

u pracowników szkoły. 

1. Jeśli pracownik przejawia niepokojące objawy nie powinien przychodzić do pracy, 

powinien pozostać w domu i skontaktować telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem. 

2. Pracownik informuje o tym fakcie dyrektora szkoły tel. 82 5652651 od 7
30

 do 

15
30

, tel. komórkowy ……………. Rekomendowany jest kontakt  

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na 

stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 

lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na 

transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe 

odizolowanie go od innych osób (izolatka sala nr 54.).   

4. W pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

5. Należy wstrzymać przyjmowanie petentów, powiadomić Dyrektora oraz 

powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie  

z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 

organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

8. Ustala się  listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się 

do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

9. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 
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10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

1.3.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w szkole. 

 

1. Przy wejściu głównym umieszcza się 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. Przed wejściem do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego 

do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku 

dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki 

ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref 

przebywania. 

4. Zużyte maseczki i rękawice jednorazowe wyrzuca się do pojemników z odpadami 

zmieszanymi. 

5. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Monitoruje się  codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników. 

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, stosować się do wskazań w kartach 

charakterystyki. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby słuchacze nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

10. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki 

ochrony osobistej (  jednorazowe maseczki, rękawiczek, przyłbice  a w razie potrzeby 

jednorazowe fartuchy z długim rękawem)   oraz obowiązani są do przestrzegania zasad 

stosowania środków ochrony osobistej. 

11. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane  

i dostarczane w reżimie sanitarnym. 

12. Wprowadza się zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach. 

 

http://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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II. SŁUCHACZE 

 

2.1. Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania słuchaczy w szkole. 

1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie słuchacze zdrowi, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. W drodze do i ze szkoły słuchacze przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Słuchacze  powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

szkoły wynoszący min. 1,5 m, nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas 

korzystania z ciągów komunikacyjnych i części wspólnych. 

4. W szkole słuchacze przebywają tylko w wyznaczonych salach. Należy unikać 

organizowania większych skupisk słuchaczy w jednym pomieszczeniu.  

5. Słuchacze bezwzględnie stosują zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie 

podaje ręki na powitanie, a także unika dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Słuchacze zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy 

kasłania.  

7. Słuchacze  zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. Słuchacze nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

8. Słuchacze przynoszą ze sobą własny posiłek,  który spożywają  w wyznaczonym 

miejscu  – sala nr 18 (stołówka). Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Słuchacz przynosi 

własną butelkę z wodą.  

9. W sali odległości pomiędzy stanowiskami powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 słuchacz – 1 ławka szkolna). Minimalna przestrzeń do zajęć dla słuchaczy w sali nie 

może być mniejsza niż 4 m
2
 na 1 osobę (słuchaczy i nauczycieli). 

10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfekować. 

12. Klawiaturę przy komputerze dezynfekujemy  każdorazowo po użyciu przez słuchacza 

lub stosujemy jednorazową folię ochronną. 

13. Zajęcia praktyczne w pracowni umiejętności zawodowych realizowane są  w grupach 

maksymalnie 12 osobowych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, można zwiększyć liczbę słuchaczy - nie więcej niż o 2. Przy określaniu 

liczby słuchaczy w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć praktycznych i wymagania 

określone w podstawie programowej. 

14. W pracowniach umiejętności zawodowych  usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane 

podczas zajęć dokładnie się czyści – myje  lub dezynfekuje. 
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15. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony  z użyciem detergentu 

lub dezynfekowany przez słuchacza pod nadzorem nauczyciela, a jeżeli nie ma takiej 

możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

16. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.  

17. Sale wietrzymy co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć. 

18. Zaleca się korzystanie przez słuchaczy z pobytu na świeżym powietrzu na terenie 

szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 

19. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga jest umyta lub zdezynfekowana.  

20. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, które utrudnią stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup słuchaczy (np. różne godziny przyjścia grup do placówki, 

różne godziny przerw lub zajęć). 

21. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły. 

22. Słuchacze korzystają z  szatni według procedury korzystania z szatni. 

23. Jeżeli słuchacz chce korzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się z procedurą 

korzystania z biblioteki.  

24. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu słuchaczy  

u pracodawców podmiot przyjmujący słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz 

wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących 

poszczególnych branż.  

25. Jeśli słuchacz w szkole poczuje się źle zgłasza ten fakt swojemu nauczycielowi, 

wówczas zostanie wprowadzona procedura zapobiegania koronawirusowi. 
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2.2. Procedura wykonywania zadań w pracowniach zawodowych . 

1. Nauczyciel wyjaśni  słuchaczom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują 

podczas wykonywania zadań i dlaczego zostały wprowadzone. 

2. Słuchacz przed przystąpieniem do zajęć obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem 

zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekuje osuszone dłonie 

środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),. 

3. Słuchacze: 

a. zachowują bezpieczną odległość od nauczyciela i słuchaczy - co najmniej 1,5-metra, 

b. noszą osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas 

wykonywania zadań,  

c. nie korzystają  z telefonu komórkowego podczas zajęć, 

d. dokładają wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, 

szczególnie po zakończonych zajęciach, 

e. pamiętają o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak np. biurko, łóżko 

włączniki inne urządzenia. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania zajęć praktycznych w których 

rozwiązanie zadania wymaga bezpośredniego kontaktu słuchacza z inną osobą: 

a) słuchacze powinni zostać poinformowani, że wszystkie czynności związane 

z dezynfekcją należy wykonywać ze szczególną starannością, 

b) nauczyciel pozostaje w pomieszczeniu przez cały czas trwania zajęć praktycznych, 

c) w przypadku gdy nauczyciel stwierdzi, że słuchacz nie wykona dokładnie czynności 

dezynfekcji przed zabiegiem prosi o wykonanie jeszcze raz tych czynności  

w przeciwnym razie to nauczyciel wykonuje te czynności, 

d) po każdej zmianie zabiegu/słuchacza słuchacz dezynfekuje stanowisko: np. stolik 

zabiegowy, stanowisko do wypełniania dokumentacji, wieszak na odzież, stół, 

taborety, przyłbicę, pojemniki na odpady i brudną bieliznę oraz wymienia worki, itp. 

e) słuchacze zakładają jednorazowe rękawiczki (na zdezynfekowane ręce) bezpośrednio 

przed rozpoczęciem czynności przygotowania stanowiska,  

f) słuchacze podczas wypełniania dokumentacji mogą zdjąć rękawiczki, jednak przy 

kolejnym wykonywaniu czynności w obrębie stanowiska muszą założyć nowe 

rękawiczki jednorazowe, 

g) przystępując do pracy z osobą pełniącą rolę pacjenta, słuchacz zakłada dodatkowo 

przyłbicę, 

h) zapewnienia się co najmniej dwie par rękawiczek jednorazowych dla każdego 

słuchacza w pracowni zawodowej. 
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2.3. Procedura korzystania z szatni szkolnej w szkole w okresie pandemii. 

 

1. Do szatni uczeń wchodzi osłaniając usta i nos. 

2. Po zdezynfekowaniu rąk kieruje się do szatni. 

3. W drodze do szatni obowiązuje 1,5 m odległość między słuchaczami. 

4. W szafce słuchacz pozostawia: wierzchnie ubranie, plecak, telefon komórkowy i inne 

zbędne rzeczy . 

5. W szatni każdy słuchacz korzysta ze swojej indywidualnej szafki, w przypadku 

obecności większej liczby słuchaczy w otoczeniu szafek, należy zachować odległości 

min. 1,5 m.  

6. Jednocześnie w szatni mogą przebywać 4 osoby, pozostałe oczekują na swoją kolej 

zachowując 1,5 m odległość, zgodnie z zaznaczonymi strefami.   

7. Należy unikać gromadzenia się słuchaczy oczekujących na dostęp do szafek w szatni 

przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.  

2.4 Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie epidemii. 

 

1. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z harmonogramem.  

2. Czytelnicy mogą składać zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną (82 565 

26 51) lub mailu (biblioteka@medyki-chelm.pl).  

3. Do biblioteki nie można wnosić wierzchnich ubrań, torebek, plecaków ani innych 

zbędnych rzeczy. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych 

uradzeń aktywowanych dotykiem. 

4. Do biblioteki wchodzi tylko jedna osoba, pozostałe oczekują na swoją kolej przed 

biblioteką w odstępach 1,5 m. 

5. Po wejściu do biblioteki zwracane książki/woluminy należy położyć na wydzielonym 

stoliku, nauczycielowi podać ich numery inwentarzowe aby mógł odnotować zwrot 

na karcie czytelnika. 

6. Woluminy wypożyczane podaje bibliotekarz, słuchacz nie może sam poszukiwać na 

półkach.  

7. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych  

on-line. 

8. Bibliotekarz współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces 

dydaktyczny. 

9. Po wyjściu słuchacza z biblioteki nauczyciel bibliotekarz nakłada rękawiczki i odnosi 

zwrócone książki oznaczone datą zwrotu na kwarantannę (plastikowe pojemniki  

w pomieszczeniu obok biblioteki), po czym dezynfekuje stolik i zużyte rękawiczki 

wyrzuca do odpadów zmieszanych. 

10.  Zwrócone woluminy obowiązuje 48 godzinny okres kwarantanny. Ponownie książka 

ta może być wypożyczona po  2 dniach. 

mailto:biblioteka@medyki-chelm.pl
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11. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy 

prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów 

komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie. 

12. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia pracownicy dezynfekują 

środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty  

w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu. 

 

2.5.Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia korona wirusem 

słuchacza w szkole.  

1. Jeśli słuchacz przejawia niepokojące objawy w domu nie powinien przychodzić do 

szkoły, powinien pozostać w domu i skontaktować telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem. Powiadomić o zaistniałej sytuacji  wychowawcę klasy a 

w przypadku braku kontaktu z wychowawcą szkołę telefonicznie  82 56526 51 lub 

mailowo sekretariat@medyki-chelm.pl. Rekomendowany jest kontakt   

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość z wykorzystaniem edziennika. 

2. W przypadku wystąpienia u słuchacza niepokojących objawów infekcji dróg 

oddechowych w trakcie zajęć należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i odesłać 

transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, 

słuchacz  powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym 

jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób (izolatka sala nr 54.).   

3. Słuchacz powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

4. Należy wstrzymać zajęcia oraz przyjmowanie kolejnych grup słuchaczy, powiadomić 

Dyrektora oraz właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał słuchacz, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

ttps://www.gov.pl/web/koronawirus/,  a także obowiązujących przepisów prawa. 
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III PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W STREFIE    

      CZERWONEJ/ŻÓŁTEJ 

W przypadku ogłoszenia przez GIS strefy czerwonej/żółtej Dyrektor uwzglednia  Wytyczne 

MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., 

higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, postępowania w przypadku 

podejrzenia zakażenia u pracowników/słuchaczy  szkoły. 

 

Dodatkowo ustala się:  

1. godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut); 

2. godziny rozpoczynania zajęć dla klas (np. co godzinę); 

3. ograniczenie do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w 

strefach wydzielonych; 

4. obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły 

lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia); 

5. obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w 

zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między słuchaczami, 

dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn; 

6. obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach 

wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, 

korytarz); 

7. stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie 

zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej 

sali); 

8. mierzenie termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom przy wejściu 

do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie 

podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej; 

9. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u słuchacza  lub 

pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej należy 

przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej oraz wdrożyć 

procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, 

 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 

37,9 °C – należy przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej 

oraz wdrożyć procedurę postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia koronawirusem, 

10. zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; 

11. prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni 

terenu szkoły; 

12. w przypadku słuchaczy ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

ich  o możliwości pozostania w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim po 

konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 
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3.1.Procedura w sprawie kontroli pomiaru temperatury w  szkole w strefie 

czerwonej/żółtej.  

 

Mając na uwadze odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy  

w zakładzie pracy oraz Zaleceń dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek w strefie czerwonej/żółtej na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r wprowadza się procedurę 

kontroli pomiaru temperatury ciała. Postanawia się, co następuje: 

1. Każdy pracownik wchodzących na teren szkoły poddawany jest kontroli pomiaru 

temperatury ciała oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych u słuchacza  lub pracownika zwanej dalej „kontrolą”. 

2. Kontrola obejmuje wykonanie określonych czynności pomiaru temperatury ciała 

urządzeniem zgodnym z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie produktów 

medycznych 93/42/EEC. Pomiar temperatury ciała dokonywany jest na czole lub 

skroni pracownika/słuchacza poprzez zbliżenie urządzenia na odległość 10 – 15 cm 

lub zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia.  

3. Kontrolę przeprowadza wyznaczony przez Dyrektora pracownik za pomocą 

termometru bezdotykowego. Należy ją przeprowadzić w taki sposób, aby:  

1) zachować możliwie najwyższy poziom poufności osoby poddanej kontroli, 

w szczególności, aby wyniki kontroli nie zostały udostępnione osobom 

nieupoważnionym, 

2) odczyt temperatury nie podlegał rejestracji (przechowywaniu), 

3) nie nastąpiło  naruszenie praw i wolności osoby, u której wykryto podwyższoną 

temperaturę ciała. 

4) Pracownik dokonujący pomiaru temperatury zaopatrzony jest w środki ochrony 

osobistej: fartuch z długim rękawem, rękawiczki, maseczkę, przyłbicę, płyn do 

dezynfekcji rąk.  

 

4. Na teren szkoły nie wpuszcza się osoby, u której w wyniku kontroli stwierdzono 

temperaturę wyższą od 38.C oraz w przypadku odmowy pracownika poddania się 

kontroli pomiaru temperatury. 

5. Osoba ta zostaje odsunięta od pracy z zaleceniem samoobserwacji stanu zdrowia  

i konsultacji medycznej z lekarzem pierwszego kontaktu.  
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Załącznik nr 1 Jak myć ręce? Podstawowe zasady 

Jak myć ręce? Podstawowe zasady: 

 myj ręce ok. 30 sekund 

 rozpocznij od zmoczenia rąk wodą 

 nabierz tyle mydła, aby pokryły całą powierzchnię dłoni 

 dokładnie rozprowadź mydło po powierzchni pocierając o siebie 

rozprostowane dłonie 

 pamiętaj o dokładnym umyciu przestrzeni między palcami, grzbietów 

palców oraz okolic kciuków 

 na koniec dokładnie opłucz ręce wodą i wytrzyj ręce do sucha 

jednorazowym ręcznikiem 

Myjąc ręce w miejscu publicznym staraj się nie dotykać umytymi rękoma 

klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia, mogą znajdować się na 

nich liczne bakterie. Wychodząc możesz posłużyć się papierowym ręcznikiem, 

który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.   
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Załącznik nr 2 Jak skutecznie dezynfekować ręce. 
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Załącznik nr 3 Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę. 
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Załącznik nr 4 Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. 
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Załącznik nr 5            Wskazówki dla Słuchacza 

 

Nie idź do szkoły jeśli jesteś chory – poinformuj 

swojego opiekuna o chorobie. 

 

Poinformuj szkolę, jeśli domownicy są objęci 

kwarantanną. 

 

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora 

szkoły lub nauczycieli. 

 

Przestrzegaj procedur panujących w  szkole w 

czasie epidemii. 

 

Zawsze odbieraj telefon ze szkoły.  

Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń. 

 

Nie zabieraj do szkoły zbędnych przedmiotów. 

 

Zachowaj zasady bezpieczeństwa podczas 

posiłku/przerwy/ 

 

W miarę możliwości unikaj transportu publicznego 

w drodze do/ze szkoły. Wybieraj spacer lub 

rower. 

 

Spędzaj jak najwięcej wolnego czasu na świeżym 

powietrzu. 

 

Pamiętaj, że zasady bezpieczeństwa obowiązują w 

szkole jak i po zakończonych zajęciach. 

  



 

_______________________________________________________________________________________ 

Bezpieczeństwo w szkole  pracowników i słuchaczy w czasie COVID19 w roku szkolnym 2020/2021 

20 
 

  

 

 

Załącznik nr 6 Plakat 
PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH ZASAD 

 

NIE podawaj reki na 

powitanie 

 

NIE DOTYKAJ 

dłońmi twarzy, oczu, ust 

             

trzymaj dystans  

przynajmniej 1,5m  

od drugiej osoby  

 

NIE SPOTYKAJ SIĘ Z INNYMI  

 

BARDZO CZĘSTO MYJ RĘCE 

przez minimum 30 s,  

używaj mydła 

 

STOSUJ MASECZKI 

w przestrzeniach publicznych 

 

Klamki i drzwi  

OTWIERAJ ŁOKCIEM 

 

NIE DOTYKAJ  

poręczy, klamek 

  

Przyciski  

WCISKAJ KLUCZEM 

 

Uchwyty koszyków na zakupy dezynfekuj  lub 
dotykaj w rękawiczkach, przez chusteczkę 


