
              Wewnętrzne procedury funkcjonowania szkoły, placówki w czasie epidemii  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I.  procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania słuchaczy, nauczycieli i innych osób 
biorących udział w zajęciach edukacyjnych lub przebywających na terenie szkoły, pracowni 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Przy wejściu do budynku/pracowni należy umieścić: 

• numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, 

• informację o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły, 
pracowni oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego, a także informację o konieczności 
zachowywania dystansu społecznego minimum 1,5 m. Wszystkim wchodzącym do budynku 
szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  

 
2. Przed zajęciami lub na zajęciach słuchacz podpisuje oświadczenie, że zapoznał się  

z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii i został 
poinformowany o możliwości dokonania pomiaru temperatury jego ciała, jeżeli zaistnieje 
taka konieczność.  
 

3. W przypadku użycia do pomiaru temperatury ciała innych termometrów, niż termometr 
bezdotykowy, konieczne jest dezynfekowanie ich po każdym użyciu. 

4. Na zajęcia stacjonarne może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (słuchacz, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły ) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

5.  Słuchacz, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w zajęciach stacjonarnych nie może 
przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na 
terenie całej szkoły. 

7. Słuchacze i nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 
lekcyjnej, gdzie zachowany jest dystans społeczny, minimum 1,5 m. Po zajęciu miejsca w sali 
lekcyjnej słuchacz ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

• podchodzi do niego nauczyciel,  

• wychodzi do toalety, 

• kończy zajęcia i wychodzi z sali lekcyjnej. 

Słuchacze i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 
zajęć, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku w sali lekcyjnej. 

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, 
powinny – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania. 

8. Na zajęciach każdy słuchacz korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Jeżeli zajęcia 
teoretyczne lub praktyczne są prowadzone z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, z 
których bezpośrednio będą korzystali słuchacze – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku 
materiałów jednorazowych, których słuchacze nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.  



Należy regularnie dezynfekować / czyścić z użyciem detergentu: 

• sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez słuchaczy podczas zajęć praktycznych, stoliki 
zabiegowe, stoły do masażu,  ( jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta więcej, niż 
jedna osoba i nie wszyscy korzystający mają rękawiczki ), 

• ławki oraz krzesła, 

• klamki, włączniki światła. 

Należy utrzymywać w czystości pracownie/sale lekcyjne, korytarze i inne ciągi komunikacyjne, 
jak również toalety oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne, gdzie powinny się znaleźć 
plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk 
- instrukcje. 

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 uczestnicy zajęć nie byli 
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

W przypadku zajęć praktycznych, wymagających bezpośredniego kontaktu słuchacza z inną 
osobą należy: 

• używać jednorazowych rękawiczek (na zdezynfekowane ręce) bezpośrednio przed 
rozpoczęciem czynności przygotowania, np. stanowiska do masażu, do zabiegu kosmetycznego 
itp., 

• stosować osłonę ust i nosa ( np. maseczkę/przyłbicę ) przed przystąpieniem do pracy z drugą 
osobą ( masaż, zabiegi kosmetyczne, itp. ). 

W budynku należy zapewnić pojemniki do wyrzucania maseczek i rękawiczek jednorazowych. 

9. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot 
przyjmujący słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów 
odrębnych 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.  
 

10. Osoby, które uczestniczą w zajęciach, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo 
przebywać na terenie szkoły, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń ( zachowanie 1,5 
m dystansu społecznego pomiędzy osobami ). Osoby przebywające w szkole zostają pouczone 
o tym, że zobowiązane są ograniczyć kontakt ze sobą do minimum. 
 

11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy między zajęciami, a w razie 
potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez słuchaczy z pobytu na świeżym 
powietrzu w czasie przerw między zajęciami. 

 
12. W razie konieczności szkoła powinna być przygotowana do udostępnienia każdemu 

pracownikowi* szkoły środki ochrony osobistej, takie jak jednorazowe rękawiczki, czy osłona 
na usta i nos, np. w przypadku, gdy np. zajęcia praktyczne wymagają kontaktu fizycznego 
nauczyciela ze słuchaczami ( instruktaż masażu, zabiegi kosmetyczne, pierwsza pomoc). 
 
*przez pracownika rozumiemy każdą osobą zatrudnioną w szkole – nie tylko nauczyciela 
prowadzącego zajęcia teoretyczne czy praktyczne. 
 



13. W miarę możliwości podczas organizowania pracy nauczycielom powyżej 60. roku życia lub z 
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego 
ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia. 
 

14. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel informuje słuchaczy ustnie o podstawowych 
obowiązkach sanitarnych, o których mowa w punkcie I oraz II niniejszych procedur 
bezpieczeństwa. 
 

15. Dyrektor szkoły określa sposoby szybkiej komunikacji pomiędzy nauczycielami, pracownikami 
obsługi i administracji, a osobą zarządzającą zjazdem. 
 

16. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi 
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w 
miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się osób na terenie szkoły oraz unikanie częstej 
zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 
 

17. Dyrektor szkoły, na radzie pedagogicznej, przeprowadza szkolenie z zasad funkcjonowania 
szkoły w czasie epidemii – stacjonarnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
np. z wykorzystaniem komunikatora ZOOM lub przy użyciu innych środków łączności. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

II.  procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osób uczestniczących w zajęciach, 
jak również wśród pracowników szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Jeżeli osoba uczestnicząca w zajęciach przejawia niepokojące objawy choroby, dyrektor 
szkoły lub osoba nadzorująca zjazd: 

• zapewnia odizolowanie tej osoby, przejawiającej objawy choroby, w odrębnym 
pomieszczeniu/wydzielonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 
osób, 

• w razie pogarszania się stanu zdrowia chorego należy wezwać pogotowie ratunkowe,  

• w przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, 
chory powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać 
z teleporady medycznej. 

2. Obszar, w którym poruszał się chory z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy 
poddać dezynfekcji ( szczególnie  powierzchnie dotykowe, m.in. takie, jak klamki, poręcze, 
uchwyty, włączniki światła ) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez 
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

3. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację. W 
przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, należy stosować się do 
zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

4. Rekomenduje się 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 GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. 
 



5. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do 
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania 
porady.  
 

6. Przepisy punktów 1-6 stosuje się odpowiednio wobec pracownika, u którego stwierdza się 
podejrzenie zakażenia. Taki pracownik podlega natychmiastowemu odsunięciu od 
wykonywania obowiązków pracowniczych z zastrzeżeniem rygorów i nakazów, ograniczeń i 
obowiązków wynikających z przepisów punktów 1-6. 

 
 


