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Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr  1 w Miechowie 
w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 przygotowanena 

podstawie wytycznych MEN,MZ i GIS 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, nauczyciel, pozostali pracownicy bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie przewlekle chorzy, mający orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni 

psychologiczno- pedagogicznej i posiadający opinię lekarza o przeciwwskazaniach do 

bezpośrednich kontaktów, ze względów epidemicznych i pozostający na kwarantannie,   

będą mieli zorganizowane kształcenie zdalne na wniosek rodzica lub pełnoletniego 

ucznia. 

3. W drodze do i ze szkoły uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów 

dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej. Uczniowie dojeżdżający środkami 

masowego transportu powinni przestrzegać zasad obowiązujących dla korzystających ze 

środków masowego transportu, w tym higieny i dezynfekcji. W przypadku, gdy uczeń 

mieszka w strefie żółtej lub czerwonej,obowiązują go wszystkie wytyczne  dla tej strefy. 

4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy osób  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami.  

5. Przy wejściu do budynku szkoły ustawione są dozowniki z płynem dezynfekującym oraz  

zamieszczona jest instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

6. Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę i bezpośrednio po zakończeniu 

zajęć idą do domu. 

7. Pierwsza godzina lekcyjna dla wybranych klas rozpoczyna się o godzinie 7:15.  

8. Do szkoły prowadzi kilka wejść. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem prowadzącym do 

sali, w której realizują lekcje np. 

1) do sali gimnastycznej –  wejście od podwórka szkoły, 

2) do sali nr 5 - wejście do sali gimnastycznej od podwórka szkoły, 

3) do sali nr 1, 2, 4 oraz biblioteki szkolnej – wejście do pawilonu 

4) do sali nr 18, 30, 31 – wejście boczną klatką, 

5) do sal na parterze budynku głównego – wejście główne od ul. Racławickiej, 

6) do sal na pierwszym i drugim piętrze – wejście od podwórka. 

9. W szkole,  w przestrzeni wspólnej np.  korytarze, toalety zaleca się wszystkim zakrywanie 

ust i nosa. Zalecenie to nie obowiązuje w trakcie zajęć lekcyjnych. Uczniowie, 

nauczyciele, pracownicy  w miarę możliwości powinni zachować dystans i unikać 

gromadzenia się. 

10. W sytuacji, w której dany uczeń ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, 

powinien to zgłosić pielęgniarce szkolnej lub wychowawcy klasy. 

11. Uczeń po przebytej chorobie infekcyjnej, powinien dostarczyć pisemną informację od 

rodzica, że jest zdrowy. 

12. W szkole może być dokonywany przesiewowy pomiar temperatury po uzyskaniu zgody 

od uczniów pełnoletnich, a w przypadku uczniów niepełnoletnich od ich rodziców. 

13. Każda klasa w miarę możliwości ma przypisaną salę lekcyjną, w której uczniowie zajmują 

swoje stałe miejsca.  
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14. W trakcie zajęć lekcyjnych każdy uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników. 
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

15. Wyznaczeni przez wychowawców uczniowie dyżurni są zobowiązani do pełnienia 

nadzoru nad sprzętem znajdującym się w sali oraz dbać o prządek i ład w klasie. 

16. Dyżurny klasowy jest zobowiązany dbać o higienę klasy, tj. wietrzyć salę przed 
rozpoczęciem zajęć, po upływie 25 minut i po ich zakończeniu. Przy sprzyjających 
warunkach okno jest cały czas uchylone. Nauczycieluczący dopilnowuje wietrzeniasali, 
szczególnie na zajęciach wychowania fizycznego. 

17. Uczniowie mają zakaz wychodzenia ze szkoły na przerwach międzylekcyjnych. 
18. Uczniowie nie mogą dzielić się napojami i jedzeniem z osobami trzecimi. 
19. Zaleca się, aby uczniowie spożywali posiłki z pojemników śniadaniowych (pojemnik 

plastikowy)  na kanapkę. 
20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zaleca się 
korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu. 

21. Uczniom realizującym lekcje na sali gimnastycznej zostanie udostępnione wejście dla 
osób niepełnosprawnych (wejście od strony LO)  tak, aby w czasie przerwy, gdy pogoda 
na to pozwala,  mogli przebywać na świeżym powietrzu. 

22. Zajęcia praktyczne odbywają się w blokach, a nauczyciel sam ustala przerwy, w celu 
minimalizowania kontaktu między uczniami. 

23.  W przypadku zajęć praktycznych - w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest 
możliwe zachowanie dystansu między uczniami, zaleca się korzystanie z maseczek. 
Należy dezynfekować ręce przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn i innych 
pomocy dydaktycznych. 

24. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych są czyszczone  
i dezynfekowane, tak aby nowy uczeń pracował na czystym sprzęcie.  

25. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu dostosują regulaminy pracowni do 
obowiązujących przepisów. 

26. Uczniów obowiązuje stosowanie się do opracowanych regulaminów i przedstawionych 
na pierwszych zajęciach przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i zajęć 
praktycznych. 

27. W przypadku odbywania przez uczniów i słuchaczy zajęć w ramach praktycznej nauki 
zawodu u pracodawców, podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć  
z uwzględnieniem przepisów 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.  

28. Uczniowie nie powinni gromadzić się w toaletach i są zobowiązania do przestrzegani 
zasad higieny w toalecie. W szczególnych przypadkach za zgodą nauczyciela uczniowie 
pełnoletni mogą korzystać z toalety podczas lekcji.  

29. Uczniowie korzystają w okresie jesienno-zimowym z szatni lub mają do tego celu  
wyznaczone miejsce. 

30. Uczniowie nie powinni grupować się w szatniach. Nadzór nad szatniami ma nauczyciel 

dyżurujący i wyznaczony pracownik obsługi. W szatni nie powinno być rzeczy zbędnych. 

31. Realizacja zajęć pozalekcyjnych, organizowanych w szkole, odbywa się wg zasad 
organizacji zajęć lekcyjnych z zastosowaniem przepisów zwalczania i przeciwdziałania 
pandemii COVID-19 i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa 
wynikających z prowadzonego rodzaju zajęć pozalekcyjnych. 

32. Obowiązuje zakaz organizowania wycieczek szkolnych.  
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33. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny 
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece 
są podane do wiadomości uczniów i nauczycieli. 

34. W szkole jest gabinet pielęgniarki. Zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy 
są podane do ogólnej wiadomości nauczycieli i uczniów.  

35. W celu zapewnia szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia, 

uczniem, kontakt odbywać się będzie z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość 

tj. e-mail, telefon, dziennik elektroniczny. Dla rodziców uczniów/opiekunów, którzy 

muszą osobiście skontaktować się z nauczycielami, spotkanie odbędzie się na dziedzińcu 

szkoły lub w budynku szkoły przy:   

a) ul. Racławickiej 23 – przewiązka (wejście od bocznej klatki), 

b) ul. Sobieskiego 8 – hol przy głównym wejściu. 

36. Komunikacja między Dyrektorem Szkoły, kierownictwem a nauczycielami  powinna się 

odbywać w formie elektronicznej, telefonicznej, a tylko w uzasadnionych przypadkach 

osobiście.  

37. Wszystkie dokumenty papierowe są składane do skrzynki pocztowej i poddawane 

kwarantannie.  

38. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni w miarę możliwości 
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.  

39. Na terenie szkoły nie powinny przebywać osoby trzecie. Nauczyciele i pracownicy 

zwracają uwagę, aby na terenie szkoły nie przebywały osoby trzecie.  W razie 

konieczności uzasadnionego wejścia do szkoły zaleca się stosowanie środków 

ochronnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcję rąk). Wejść mogą 

tylko osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych  

i przebywać tylko w wyznaczonych obszarach. Wejścia osób trzecich na teren szkoły są 

monitorowane przez pracownika szkoły. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 
 

1. W szkole wyznaczone zostały izolatki w budynku przy ulicy Racławickiej 23 i w budynku  
przy ul. Sobieskiego 8, wyposażone   w środki ochrony i płyn dezynfekujący.  Opiekę nad 
nimi sprawuje pielęgniarka szkolna. 

2. Szkoła posiada termometry bezdotykowe i w miarę możliwości pielęgniarka szkolna po 

uzyskaniu zgody uczniów pełnoletnich, a w przypadku uczniów niepełnoletnich ich 

rodziców, może dokonywać pomiaru temperatury uczniów. Termometry poużyciu  

w danej grupie będą dezynfekowane. 

3. Jeżeli pracownik/nauczyciel szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować 
ucznia do izolatki.Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).Wprzypadku 
pracownika postępowanie jest podobne. 

4. Rodzic zobowiązany jest do każdorazowego odbierania telefonu od dziecka, pracownika 

szkoły i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym, w przypadku wystąpienia  

u dziecka niepokojących objawów chorobowych. 

5. Rodzic/ prawny opiekun, uczeń zostanie poinstruowany, że należy skontaktować się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, 
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a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 
uczeń może być zakażony koronawirusem. 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, nauczycie, pracownik z infekcją 
wskazującą na zakażenie wirusem COVID-19 bezzwłocznie zostanie poddany 
gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji oraz zostaną wykonane zalecenia wydane przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będą stosowane 
zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zostanie ustalona lista 
osób, przebywających w tym samym czasie z osobą zakażoną SARS-CoV-2. 

 
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

 

1. Przy wejściu do szkoły lub na korytarzach są umieszczone urządzenia dezynfekujące.  
2. Przy wejściu do szkoły i na korytarzach jest umieszczona informacja: 

1) o sposobie dezynfekcji rąk (plakat) i rodzaju środka dezynfekującego; 
2) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu; 
3) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej 
4) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 
5) zawierająca numery telefonów do służb medycznych 
6) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

3. W każdej pracowni, toaletach znajduje się środek dezynfekujący wraz z opisem 
sposobu dezynfekcji. 

4. Należy dopilnować, 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. 

5. Należy dopilnować, aby uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, 
dezynfekowali, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

6. W szkole będą prowadzane codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne, ze 
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych.Prace wykonane będą po zakończeniu zajęć i w miarę możliwości  
w czasie ich trwania.  

7. Dezynfekcja klamek, drzwi, poręczy  toalet i innych powierzchni wspólnych odbywa 
się po wejściu uczniów do szkoły w godz. 8.30-9.50, po długiej przerwie od godziny 
11.00 do 13.00, po zakończeniu zajęć a w razie potrzeby wcześniej. Wietrzenie 
korytarzy odbywa się na każdej przerwie, a w miarę sprzyjających warunków 
pogodowych, część okien w miejscach wspólnych,  klasach, szatniach, toaletach jest 
stale otwarta. W szkole może być prowadzony monitoring prac porządkowych. 

8. Zapewniona będzie na bieżąco dbałość o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,  
w tym ich dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń  
i przedmiotów, tak aby uczniowie, pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów 
środków służących do dezynfekcji. 
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10. Nauczyciel, uczniowie, pracownicy zużyte maseczki i rękawiczki przechowują we 
własnych woreczkach. 

11. Na terenie szkoły znajduje się miejsce na wrzucanie użytych przez uczniów 
i pracowników masek lub rękawic jednorazowych. Zakazuje się wrzucania odpadów 
medycznych do kosza na odpadki mieszane. 

12. Zaleca się, aby uczniowie i pracownicy unikali sytuacji, w których mogą być narażeni 
na zarażenie się COVID- 19  np. udziału w dużych imprezach. 

13. Wychowawca wdraża w swojej klasie  procedury obowiązujące w Zespole Szkół Nr 1  
w Miechowie, w pierwszym dniu nauki lub na pierwszej godzinie lekcyjnej 
wychowawczej i koordynuje ich realizację i stosowanie się do procedur przez 
uczniów. 

14. Wychowawca w każdym dniu ma obowiązek kontaktowania się z uczniami swojej 
klasy i zbierania informacji w zakresie spraw i potrzeb uczniów. Uczniowie otrzymują 
informacje zwrotną od wychowawcy klasy  w następnym dniu.  

15. Nieprzestrzeganie  i niestosowanie się do zaleceń i obostrzeń, dotyczących 
przeciwdziałania COVID- 19  jest traktowane jako zagrożenie dla zdrowia i życia 
własnego i innych. 

16. W przypadku zmian zaleceń MEN, MZ, GIS, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej należy 

się stosować do nowych obowiązujących zaleceń. 

17. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia 

koronawirusem można uzyskać na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 

800 190 590. 

18. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem, 

lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie w stanie epidemii można 

również skontaktować się z całodobową  infolinią dla w sprawach kwarantanny i 

zdrowia: 

(48) 222500115. 
19. Dane kontaktowe  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miechowie: 

20. ul. Konopnicka 6, 32-200 Miechów 

e-mail: miechow@psse.malopolska.pl 

21. Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:05 

22. Punkt informacyjny - Sekretariat: 

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:05 

tel.  41 389-04-50, fax  41 38-311-59 

23. Adresy stron, z których czerpiemy informacje:  

www.gis.gov.pl 

www.mz.gov.pl 

www.men.gov.pl 

www.kuratorium.krakow.pl 

www.oke.krakow.pl 

www. ekonomik.miechow.edu.pl  
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