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1. PODSTAWA PRAWNA 

• Ustawa z dnia 5 lipca 2019r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019r. poz.1481)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. 2003r. nr 6 poz.69 ) 

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

zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008r. nr 234 poz.1570) 

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. 

2001r. nr 126 poz.1384 z późn. zm.) 

 

2. CEL PROCEDURY 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz w trakcie zajęć 

pozalekcyjnych oraz chronić przed zakażeniem i rozprzestrzenieniem się wirusów w tym 

koronawirusa(SARS- CoV2). 

3. ZAKRES PROCEDURY 

Procedura dotyczy postępowania prewencyjnego przez zakażeniem wirusem, a także przed 

rozprzestrzenieniem się wirusa w placówce.  

4. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA- ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

• Rodzice (opiekunowie prawni), personel medyczny: monitorowanie stanu zdrowia 

dzieci. 

• Pracownicy Ośrodka: dezynfekcja dłoni przed posiłkami. 



• Pracownicy pedagogiczni: natychmiastowe zgłaszanie sygnałów dotyczących 

pojawienia się niepokojących objawów choroby. Dbanie o higienę rąk przed 

posiłkami.  

• Pracownicy obsługi: dezynfekcja powierzchni płaskich oraz klamek i włączników. 

Uzupełnianie mydła w dozownikach. Bieżące dbanie o higienę pomieszczeń.  

• Pracownicy niepedagogiczni:  dbanie o higienę. 

• Dyrektor: zapewnienie dzieciom higienicznych warunków pobytu w placówce, a 

pracownikom higienicznych warunków pracy.  

5.  SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR 

Zapoznanie wszystkich pracowników z treścią procedur.  

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w 

pokoju nauczycielskim i pokojach nauczycieli wychowawców. 

6. OPIS PROCEDURY 

• Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół są zobowiązani do noszenia 

identyfikatorów w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. 

• Pracownicy zobowiązani są do okazania identyfikatora osobie wyznaczonej 

przez Ośrodek do weryfikowania osób wchodzących(Załącznik1). 

• Możliwe wejście do Ośrodka jedynie głównym wejściem. 

• W związku z zakazem wchodzenia obcych na teren Ośrodka Zespół Szkół 

przekazał listę pracowników upoważnionych do wejścia. 

• Obowiązuje zakaz odwiedzin- jedynie w szczególnych wypadkach osoba 

upoważniona przez Ośrodek może udzielić pozwolenia na odwiedziny. 

• Obowiązuje całkowity zakaz wycieczek oraz wyjść- do sklepu czy kościoła. 

• Nauczyciele wychowawcy klas mają obowiązek przeprowadzić lekcję 

wychowawczą na temat higieny rąk i objawów choroby. 

• Nauczyciele mają obowiązek przypominać o właściwej higienie oraz 

dopilnować aby dzieci myły ręce według instrukcji każdorazowo przed 

posiłkami.  

• Nauczyciele wychowawcy w trakcie zajęć pozalekcyjnych mają obowiązek 

przypominać o właściwej higienie. 

• Pracownicy obsługi wydają dzieciom na terenie szkoły środek dezynfekcyjny.  

• Środek dezynfekcyjny znajduje się w pokoju nauczycielskim, pokojach 

pedagogów oraz sekretariacie. Na terenie Ośrodka płyny znajdują się w 

miejscach wyznaczonych przez kadrę Ośrodka.  

• Pracownicy obsługi odpowiedzialni są za uzupełnianie mydła w podajnikach 

oraz informowania o ewentualnych brakach w zapasach środków myjących i 

dezynfekcyjnych. 



• Nauczyciele mają obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe w trakcie 

posiłków. 

• Na terenie szkoły i ośrodków zostaną wywieszone plakaty informujące o 

sposobie zarażenia i uniknięcia zarażenia się wirusem. 

•  W łazienkach zostaną wywieszone plakaty informacyjne o prawidłowym 

sposobie mycia rąk.  

•  Osoby wchodzące na teren szkoły poza pracownikami mają obowiązek 

wpisania się do zeszytu wejść. 

• W razie zaobserwowania niepokojących objawów należy je zgłosić do 

Dyrektora Zespołu Szkół.  


