
Procedura bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej  

w Obrazowie obowiązujące od dnia 17 maja 2021r.  

w okresie epidemii COVID-19 
 

 

 

Ogólne zasady: 

 

Dystans  - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.  

Dezynfekcja -  przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem  

lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.  

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 pomiędzy grupami.  

Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni  

wolne od zajęć. 

 

Zasady ogólne 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych. 

 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze 

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w 

pomieszczeniach zamkniętych szkoły lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na 

terenie szkoły (rekomendowane maseczki chirurgiczne). 

   

3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Obowiązkowo wszyscy wchodzący 

do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.  

4. Ograniczono wejście do budynku osobom nie będących pracownikami 

szkoły. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły jedynie w wyjątkowych przypadkach (odbiór dziecka z kwarantanny) wyłącznie 

za pozwoleniem Dyrektora szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 



c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

5. Rodzice dziecka 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 (rekomendowane maseczki 

chirurgiczne). 

 

6. Ograniczono przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum – dostarczanie 

poczty, dostawa produktów do kuchni i in. (obowiązuje wtedy stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 

obszarach. 

7. Rodzic zobowiązany jest do przekazania kontaktu telefonicznego i gotowości do odbioru 

rozmowy telefonicznej ze strony szkoły ws. informacji o stanie zdrowia dziecka. 

8. Szkoła posiada termometry bezdotykowe do mierzenia temperatury. Urządzenia są 

dezynfekowane po każdym użyciu. 

9. Każdy pracownik szkoły, który zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest zobowiązany powiadomić 

o tym fakcie dyrektora szkoły i odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu 

(pomieszczenie izolacyjne), zapewniając min. 1,5 m odległości od innych osób. Dyrektor 

szkoły lub osoba wyznaczona  niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. Rodzice/opiekunowie powinni 

upoważnić inne osoby do odbioru dziecka w przypadku braku możliwości stawiennictwa 

osobistego.  

10. Dyrektor szkoły organizuje pracę i ją koordynuje w sposób, który umożliwi zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej 

zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Ustalenia te dotyczą wytycznych 

w zakresie: 

a. wejścia do budynku uczniów i pracowników szkoły 

b. zasad dezynfekcji rąk 

c. obowiązku zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych budynku, przebywania w szatni i in. 

d. przydziału sal dla klas 

e. przerw międzylekcyjnych 

f. przerw obiadowych 

g. zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych 

h. inne 



11. 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.  Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole 

ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. 

Uczniowie klas mają przypisaną własną, stałą klasopracownie.  

13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, stosuje 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, 

pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 

przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów, w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek 

jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk - przez dyrektora szkoły. 

 

14. Ustalono obowiązujący harmonogram zajęć edukacyjnych dla klas uwzględniając: godziny 

przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 

korzystanie ze stołówki szkolnej, zajęcia na boisku. 

 

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

dezynfekować, są usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane. 

16. Uczeń będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie będą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

17. Zaleca się organizacje wyjść w miejsca otwarte, np.: park, las, teren zielony z zachowaniem 

dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

18. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, 

która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

19. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

20. Nauczyciele będą wietrzyć sale po przeprowadzonych zajęciach co najmniej raz na godzinę, 

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz w dni wolne od zajęć. 

21. Pracownicy obsługi wietrzą części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

22. Uczniowie mogą korzystać z wyznaczonego terenu szkoły podczas pobytu na świeżym 

powietrzu w czasie przerw pod opieką nauczyciela. 

23. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 

w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

24. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 



z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci 

nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać 

o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

25. Korzystanie z szatni możliwe jest po odkażeniu rąk środkiem dezynfekującym umieszczonym 

przed wejściem do szatni. Uczniowie korzystają z szatni w sposób rotacyjny, aby uniknąć 

kontaktu dzieci z różnych klas z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

26. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach 

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy 

dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk są 

rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków 

pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków 

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

27. Personel kuchenny i pracownicy obsługi sprzątającej mają ograniczone kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej zaleca się stosowanie maseczek.  

28. Intendent przyjmuje wpłaty za obiady w wyznaczonym dniu, godzinach i miejscu w budynku 

szkoły.  

29. Dostosowane są zajęcia pozalekcyjne i zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględniając odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych. 

Zajęcia pozalekcyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami odbywają się po obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych.  

30. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 

przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i zakończeniem tych zajęć – mycie, dezynfekcja 

powierzchni dotykanych, dokładne wietrzenie sal.  

31. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 

w bibliotekach. 

32. Ustalono we współpracy z higienistką szkolną zasady korzystania z gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach 

prawa oraz wytycznych m.in. Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.  

33. Dyrektor szkoły dokonał aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznych procedur 

funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem: specyfiki placówki, w tym 

realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej, zaleceń wskazanych w 

przedmiotowych wytycznych, aktualnych przepisów prawa. 

34.  Dyrektor szkoły wprowadził dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania szkole 

dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, 

np.  obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, w przypadku 

braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas 

zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni - obowiązek osłony ust i nosa 

maseczką. 

 

Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych i klas I-III 

1. Do grupy przyporządkowany jest stały wychowawca/opiekun. 



2. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali. 

3. Wychowawca/opiekun organizuje przerwy dla swojej klasy/grupy, w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod 

nadzorem wychowawcy/opiekuna klasy/grupy. 

4. Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą przebywać na świeżym powietrzu na terenie 

placówki oraz korzystać z placu zabaw, przy zachowaniu możliwie maksymalnej 

odległości i zmianowości grup. 

5. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 

ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć. 

6. Rodzic kontaktuje się z nauczycielem po uprzednim telefonicznym ustaleniu indywidualnego 

spotkania z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w wyznaczonym obszarze. 

 

Organizacja zajęć i korzystanie z klasopracowni w klasach IV-VIII 

1. Obowiązują ogólne zasady higieny : częste mycie rąk, dezynfekcja po przyjściu do szkoły, 

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Uczniowie po zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do szkoły udają się do wyznaczonej sali i 

czekają na nauczyciela w bezpiecznej odległości ok.1,5 m. 

3. W klasie uczniowie zajmują stałe, wyznaczone miejsca przez wychowawcę z 

zachowaniem bezpiecznej odległości.  
4. Większość zajęć odbywa się w jednej sali z wyjątkiem przemieszczania się na stołówkę czy 

na zajęcia komputerowe lub korzystanie z sali gimnastycznej i boisk szkolnych. 

5. W czasie każdej przerwy sala lekcyjna jest wietrzona.  
6. Uczniowie w czasie lekcji nie poruszają się po klasie bez zgody nauczyciela.  

7. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które muszą znajdować się na stoiku 

szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.  

8. Uczniowie powinni posiadać indywidualny mazak do białych tablic sucho ścieralnych. 

9. Jeśli w trakcie trwania zajęć lekcyjnych uczeń poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie 

objawy chorobowe (np. bóle głowy, mięśni lub dreszcze, gorączka) zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia lub nauczyciela dyżurującego.  

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły, obowiązkowo 

dezynfekują ręce, muszą mieć zakryte usta i nos oraz dostosować się do obowiązujących stref 

przebywania. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

i po skorzystaniu z toalety. 



4. Dyrektor szkoły lub na jego polecenie wyznaczony pracownik szkoły prowadzi monitoring 

codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości 

sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Dyrektor monitoruje 

codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. Zaleca się monitorowanie codzienne 

sal i korytarzy przez pracowników obsługi, nauczycieli dyżurujących i wychowawców. 

5. Pracownicy obsługi przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegają zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środków do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

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

7. Pracownicy obsługi dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. Szkoła zapewniła pojemnik na wyrzucanie maseczek i rękawic jednorazowych przy wyjściu 

z budynku oraz na korytarzach szkoły. 

9. Sale lekcyjne będą wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali 

lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 

Stołówka szkolna 
1. Przy organizacji żywienia w szkole wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące 

zabezpieczenia pracowników, polegające na m.in. 

i. zachowaniu odpowiedniej odległości stanowisk pracy – min. 1,5m,  

ii. zapewnieniu środków ochrony osobistej, 

iii. utrzymaniu wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, 

naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej zapewniającej prawidłowe warunki 

sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Wprowadzono zmianowe 

wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach 

z rówieśnikami z danej klasy. 

3. W przypadku konieczności kontaktu z uczniami i pracownikami szkoły należy stosować 

maseczkę ochronną.  

4. Osobom pracującym na kuchni na stołówce zaleca się często i dokładnie myć ręce wodą z 

mydłem, albo dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

5. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym zapewniające 

prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. 

Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. 

Odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m. Przy zmianowym wydawaniu 

posiłków czyszczone są blaty stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe 

naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C. 



6. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu w pojemnikach prywatnych.  

7. Nie zaleca się organizacji poczęstunków grupowych i degustacji. 

8. Usunięto dodatki takie, jak: jednorazowe sztućce, cukier, serwetki z obszaru stołówki. Będą 

one wydawane bezpośrednio przez obsługę zgodnie z potrzebą.  

9. Dania i produkty są wydawane przez obsługę stołówki. 

10. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, jak i sztućców.  

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły 

 
1. Wszyscy pracownicy szkoły zostali poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych 

oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.  

2. Do pracy w szkole będą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych. 

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub 

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie 

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych). 

4. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 

objawów chorobowych. 

5. Każdy pracownicy szkoły ma obowiązek zapoznania się z wytycznymi GiS, MZ, MEN, 

że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać 

w domu i skontaktować się 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. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsunie go 

od wykonywanych czynności, kieruje do domu i zaleca konieczność pozostania w domu oraz 

kontakt telefoniczny z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. (uzyskanie teleporady 

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

pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, będzie 

poddany gruntownemu sprzątaniu, dezynfekcji oraz zostaną zastosowane indywidualne 

zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

8. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły wszyscy pracownicy 

stosują się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu . 



9. 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.). 

10.  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. 

11.  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. 

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

1. Przed wejściem do biblioteki oraz podczas wyjścia czytelnik dezynfekuje ręce. 

2. W bibliotece może przebywać jednocześnie jedna osoba (czytelnik).  

3. Osoby oczekujące na wejście do biblioteki muszą zachować odstęp 1,5m od innych 

osób. 

4. Książki podaje bibliotekarz, uczeń nie ma możliwości samodzielnego korzystania z 

księgozbioru biblioteki, stanowisk komputerowych oraz czytelni.  

5. Postępowanie w przypadku zwrotu książek:  

 Połóż książki na stół. 

 Podaj bibliotekarzowi swoje imię i nazwisko oraz klasę.  

 Podaj numer, tytuł wypożyczonej książki.  

 Odłóż książkę na skrzynki. 

6. Zwrócone książki są wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny 

(48 godzin).  

 

Zasady dla uczniów 
1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu. 

2. Często myj ręce. 

3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa. 

4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie. 

5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela. 

6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych. 

7. Spożywaj swoje jedzenie i picie. 

8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw. 

9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj 

o tym nauczyciela. 

10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach. 

  

Załączniki – instrukcje 



a) mycia rąk 

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 

b) dezynfekcji rąk 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

e) wykaz produktów biobójczych 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

 

Opracowano na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.). 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

