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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr10/08/2021 Dyrektora szkoły z dnia 30.08.2021 

 

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania                   

SARS-CoV-2 wśród uczniów ZKiW w Kolbudachw roku szkolnym 

2021/2022opracowane na podstawieWytycznychMEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych                                    

i ponadpodstawowych od 1 września 2021 r. 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Przed wyjściem na przerwę uczniowie i nauczyciele zobowiązani są założyć 

maseczki. 

3. W trakcie przerwy należy zachować bezpieczny dystans społeczny. 

4. Do toalet uczniowie wchodzą pojedynczo, nauczyciel dyżurujący zobligowany jest 

do sprawdzania, czy w danej toalecie nie ma skupiska uczniów. 

5. Uczniowie, którzy spożywają obiady w szkole udają się na obiad do stołówki 

szkolnej przemieszczając się po terenie szkoły zachowując bezpieczny dystans. 

6. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie ust 

podczas kichania i kaszlu oraz dotykania ust i oczu. 

7. Każda grupa klasowa przebywa w wyznaczonej sali. 

8. Nauczyciele z klas I-III organizują przerwy dla swojej grupy w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie wcześniej niż po 45 minutach. Grupa spędza 

przerwy pod nadzorem nauczyciela.  

9. Uczniowie przed każdym posiłkiem oraz wchodząc i  wychodząc z sali powinni 

umyć ręce mydłem. 

10. W czasie zajęć należy wietrzyć sale co najmniej co godzinę, podczas przerw oraz 

przed i po zakończeniu zajęć w z klasą. 

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na 

stoliku ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą.  

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

uprać lub zdezynfekować, zostaną usunięte. 

13. Używany sprzęt i przybory sportowe muszą być zdezynfekowane po każdym jego 

użyciu przez dana klasę. Odpowiedzialny jest za dezynfekcję nauczyciel 

prowadzący zajęcia wychowania fizycznego z klasą. Podłoga w sali gimnastycznej 

jest myta przy użyciu wody z detergentem po każdym dniu zajęć. 

14. Organizuje się wyjścia w miejsca otwarte, np. tereny zielone, las z zachowaniem 

dystansu od osób trzecich. Unika się wyjść grupowych do pomieszczeń 

zamkniętych, w których nie można zachować wymaganego dystansu społecznego. 
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15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,                      

w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier 

kontaktowych. 

16. Uczniowie nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. pluszaki, 

zabawki których nie można zdezynfekować,  itp.) 

17. W przypadku stwierdzenia u ucznia lub pracownika objawów zakażenia należy go 

bezwzględnie odizolować w wyznaczonej sali (gabinet pielęgniarki). 

18. Osoby, które mają bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie 

bezzwłocznie zabezpieczają się w maskę i rękawiczki znajdujące się                                 

w sekretariacie szkoły i w gabinecie pielęgniarki szkolnej. 

19. Należy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i dyrektora szkoły oraz postępować według ich zaleceń 

20. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń podejrzany                         

o zakażenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować 

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

indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

21. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w punkcie 2 ustala się listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części(- ach) szkoły, w których przebywała 

osoba podejrzana o zakażenie w celu ustalenia z powiatowym inspektorem 

sanitarnym dalszej drogi postępowania. 

 


