
Wewnętrzne procedury przeciwepidemiczne 

obowiązujące w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim 

od 1 września 2021 r. 

 

 

 

I. Organizacja zajęć 

1. Do Zespołu Szkół uczęszczają dzieci i młodzież bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych  lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku 

Zespołu Szkół zapewniono płyn do dezynfekcji rąk. Zaleca się, aby uczniowie po 

przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem. 

3. Rodzice są zobowiązani zaopatrzyć dziecko w maseczki do stosowania w przestrzeni 

publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania 

dystansu. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły zachowując 

zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

- zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

- zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

- stosowanie maseczek oraz dezynfekcja rąk lub używanie rękawiczek jednorazowych. 

5. W Zespole Szkół ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną). 

Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu od innych osób min. 1,5 m      

oraz przebywanie w wyznaczonych obszarach. 

6. Rodzice są zobowiązani do podania dwóch skutecznych sposobów komunikacji ze szkołą, 

przedszkolem. 

7. Zespół Szkół zapewnia dwa termometry bezdotykowe, które należy dezynfekować  po 

użyciu w danej grupie. W przypadku użycia innych termometrów niż termometr 

bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.  

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 380 C, kaszel, duszności, 

należy odizolować ucznia w izolatorium – sala nr 9, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

9. W Zespole Szkół organizuje się pracę w taki sposób, aby umożliwić zachowanie dystansu 

między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych   

i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (organizacja przerw 



śródlekcyjnych na 7 holach) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których 

odbywają się zajęcia. 

10. 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. 

11. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować 

zostały usunięte.  Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane 

podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane. 

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

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

wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem 

wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W Sali gimnastycznej podłoga 

jest myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, 

a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę. 

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

15. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min i dla każdej klasy osobno.  

16. Przy sprzyjających warunkach pogodowych uczniowie przebywają na świeżym 

powietrzu.  

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

można zachować dystansu, nauczyciel ogranicza ćwiczenia i gry kontaktowe.  

18. Dzieci i młodzież nie powinni zabierać ze sobą do szkoły i przedszkola 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.  

19. Uczniowie zostali przydzieleni do oddzielnych szatni, które dezynfekowane są po każdym 

wyjściu grupy uczniów. Przed szatnią znajduje się środek do dezynfekcji rąk. 

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

dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono 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. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie 

przebywania dzieci i dezynfekowana 2 razy dziennie.  

21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi nie mają bezpośredniego 

kontaktu z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej pracownicy stosują 

maseczki (najlepiej chirurgiczne). 

22. Obowiązują zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej, uwzględniające 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 

w bibliotekach. W bibliotece obowiązuje dystans 1,5 m. 



23. W ustalonych godzinach dzieci i młodzież mają dostęp do gabinetu profilaktycznego (sala 

nr 64). Gabinet stomatologiczny, na czas pandemii, przeniesiono do SP ZOZ w Radzyniu 

Chełmińskim. 

 

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń 

i powierzchni 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

2. 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. 

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. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, gabinetów, świetlicy, biblioteki, 

stołówki, kuchni,  pomieszczeń sanitarnohigienicznych i ciągów komunikacyjnych. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję,  ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz w klasach i salach wywieszono plakaty 

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

instrukcje dezynfekcji. 

7. Na bieżąco dezynfekuje się urządzenia sanitarno-higieniczne. 

8. Na dolnym holu umieszczono pojemnik na zużyte środki ochrony osobistej. 

 

 

III. Gastronomia 

1. Przy organizacji żywienia w szkole i w przedszkolu (stołówka szkolna, kuchnia), obok 

warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do 

funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadzono zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość 

stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków 

ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny 

stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Posiłki, z uwzględnieniem zmianowości, spożywa się w stołówce szkolnej. Spożywanie 

posiłków odbywa się w stałych grupach z zachowaniem dystansu. Blaty stołów i poręcze 

krzeseł dezynfekowane są po każdym wyjściu danej grupy. 



3. Dzieci i uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą 

być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, 

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, 

wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu 

i wyparzyć. 

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 

pracowników szkoły 

1. Do pracy w szkole przychodzą osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy nie nałożono na nie obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. W Zespole Szkół stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 

3. W Zespole Szkół znajduje się izolatorium (sala nr 9), w którym można odizolować osobę 

w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

4. Pracowników, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej,  

zobowiązuje się do  pozostania w domu i kontaktu telefonicznego 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. 

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

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie 

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

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

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

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

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. O przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Zespołu Szkół, dyrektor 

informuje organ prowadzący i stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. 

 

 

V. Dowóz dzieci i młodzieży 

1. Dowóz dzieci i młodzieży do szkoły  odbywa się na zasadach obowiązujących 

w transporcie publicznym. 

2. Dzieci powyżej 4 lat zobowiązani są do noszenia ochrony nosa i ust w środkach 

transportu. 

3. Przed odjazdem dzieciom i młodzieży zapewnia się dezynfekcję rąk. 

4. Kierowcom i opiekunom zapewnia się środki ochrony (maseczki, środki do dezynfekcji). 

5. Środki transportu dezynfekowane są 2 razy dziennie. 


