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PROCEDURY I ZALECENIA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU 

W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GRUDZIĄDZU 

ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

I. PROCEDURY OGÓLNE  

1. Na teren obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych wstęp  mają wyłącznie osoby bez objawów  

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji; 

2. Osoby nie będące uczniami i pracownikami szkoły, których pobyt na trenie obiektów Zespołu Szkół 

Mechanicznych nie wynika z realizacji obowiązków służbowych mogą wejść na teren obiektów 

wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu trybu i terminu z odpowiednim pracownikiem szkoły; 

3. Osoby nie będące uczniami i pracownikami szkoły zobowiązane są do rejestracji swojego przybycia   

w WYKAZIE OSÓB WCHODZĄCYCH DO SZKOŁY i przebywania na terenie obiektów wyłącznie  

w wyznaczonej strefie, na terenie której pobyt jest niezbędny do realizacji sprawy; 

4. Wszystkie osoby wchodzące na teren obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych zobowiązane są do 

dezynfekcji rąk bezpośrednio po wejściu na teren obiektu i noszenia maseczki lub przyłbicy 

zasłaniającej usta i nos; 

5. Wszystkie osoby, które zostały poddane kwarantannie lub u których stwierdzono zakażenie COVID-19, 

a przebywały na terenie obiektów Zespołu Szkół Mechanicznych w terminie umożliwiającym zakażenie 

pracowników lub uczniów szkoły zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

dyrektora szkoły; 

6. Funkcjonowanie sklepiku działającego na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych regulują przepisy                                          

dotyczące punktów handlu i gastronomii. 

7. Uczniowie, pracownicy, rodzice i osoby z zewnątrz obwiązane są do przestrzegania wytycznych 

dotyczących poszczególnych grup. 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW: 

✓ Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

✓ Jeśli w najbliższym otoczeniu ucznia jest osoba, która jest chora na COVID 19 lub przebywa w izolacji 

albo na kwarantannie rodzice/opiekunowie prawni ucznia powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły. 

✓ Uczniowie, u których wystąpią niepokojące objawy chorobowe powinni pozostać w domu  

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a ich rodzice/opiekunowie prawni powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

dyrektora. 

✓ Rodzice/ opiekunowie prawni ucznia: 

• udostępniają wychowawcy swoje aktualne numery telefonów oraz adresy e-mail w celu zapewnienia 

bieżącego kontaktu; 

• informują wychowawcę o schorzeniach dziecka dających objawy zbliżone do infekcji dróg 

oddechowych (alergia, astma); 

• utrzymują stały kontakt telefoniczny lub za pomocą e-dziennika z wychowawcą klasy; 

• w sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, wychowawcą lub innym 

pracownikiem szkoły ustalają telefonicznie termin wizyty; 
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• w czasie pobytu na terenie obiektów szkolnych przestrzegają PROCEDUR i ZALECEŃ 

obowiązujących w Zespole Szkół Mechanicznych. 

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW: 

✓ Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

✓ Jeśli w najbliższym otoczeniu ucznia jest osoba, która jest chora na COVID 19 lub przebywa w izolacji 

albo na kwarantannie rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń powinni natychmiast 

zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły. 

✓ Uczniowie, u których wystąpią niepokojące objawy chorobowe powinni pozostać  w domu  

i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a ich rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń powinni niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie szkołę dyrektora. 

✓ Uczniowie powinni: 

• w drodze do i ze szkoły przestrzegać przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej; 

• przy wejściu do budynku szkoły dezynfekować ręce;  

• w miarę możliwości nosić maseczki ochronne, zakrywać usta i nos w czasie pobytu w szkole  

w szczególności na korytarzach szkolnych, na boisku, na terenie wokół szkoły, w toaletach i przed 

wejściem do sal lekcyjnych; 

• podać wychowawcy aktualny numer telefonu do rodziców/opiekunów prawnych, aby zapewnić 

szybki kontakt telefoniczny w sytuacji zagrożenia; 

• zgłaszać wychowawcy/nauczycielowi/dyrektorowi niepokojące objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych (gorączkę, kaszel, duszności) u siebie lub u innych uczniów; 

• pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego między sobą w miejscach wspólnych, zarówno na 

korytarzach, w toaletach, szatni, jak i na terenie wokół budynku szkoły; 

• pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego w czasie wchodzenia i wychodzenia z sal lekcyjnych 

oraz w czasie lekcji (w miarę możliwości siadać w ławkach oddzielnie);  

• pamiętać o częstym myciu rąk (po przyjściu do szkoły, po każdej lekcji, po skorzystaniu z toalety, 

przed i po posiłku) i ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust; 

• posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na stoliku 

szkolnym  lub plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą; 

• korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie 

przerw; 

• do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt z pracownikami administracji i obsługi; 

• stosować się do aktualnych przepisów w czasie pobytu w bibliotece szkolnej i u pielęgniarki szkolnej 

(zakrywanie ust i nosa, dystans społeczny, ograniczenie liczby osób); 

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI 

Wychowawcy klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego powinni:  

✓ poinformować uczniów o zasadach bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w szkole w związku ze 

stanem epidemii;  
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✓ zachęcić uczniów do noszenia maseczek, zakrywania ust i nosa w czasie pobytu w szkole  

w szczególności na korytarzach szkolnych, na boisku, na terenie wokół szkoły, w toaletach i przed 

wejściem do sal lekcyjnych;  

✓ zebrać informacje na temat stanu zdrowia uczniów (objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg 

oddechowych) i domowników (kwarantanna lub w izolacja); 

✓ poinformować uczniów, że nie mogą przychodzić do szkoły w sytuacji wystąpienia niepokojących 

objawów chorobowych i powinni wówczas skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a ich rodzice/opiekunowie prawni powinni 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę (wychowawcę, dyrektora); 

✓ zebrać aktualne numery telefonów do rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczniów i ustalić 

sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji w wypadku zagrożenia; 

Nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw powinni: 

✓ przy wejściu do budynku szkoły egzekwować obowiązek dezynfekowania rąk i obowiązek mycia rąk 

niezwłocznie po przybyciu do szkoły; 

✓ kontrolować liczbę osób z zewnątrz i ograniczyć ją do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie 

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

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych); 

✓ zachęcać uczniów do pobytu na świeżym powietrzu na terenie wokół szkoły w czasie przerw; 

✓ zwracać uwagę na zachowanie bezpiecznego dystansu między uczniami zarówno na korytarzach 

szkolnych, jak i na terenie wokół budynku szkoły; 

Z pełnienia dyżurów zwolnieni są nauczyciele, którzy ukończyli 60 lat i nauczyciele, którzy mają 

choroby współistniejące. 

Nauczyciele w czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych w klasach powinni:  

✓ organizować pracę uczniów w taki sposób, aby możliwe było zachowanie dystansu między nimi; 

✓ wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć; 

✓ zwrócić uwagę, czy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą; 

✓ usunąć lub uniemożliwić dostęp do przedmiotów i sprzętów znajdujących się w sali, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować; 

Nauczyciele wychowania fizycznego powinni: 

✓ czyścić lub dezynfekować przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas 

lekcji po każdych zajęciach; 

✓ podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu,  

ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe; 

✓ wietrzyć salę gimnastyczną i siłownię co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć;  

✓ przy sprzyjających warunkach pogodowych realizować zajęcia wychowania fizycznego i sportowe na 

świeżym powietrzu; 
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Wszyscy nauczyciele powinni do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt z uczniami, 

rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, innymi nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi; 

zasłaniać usta i nos w wypadku bezpośredniego kontaktu; 

Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym 

w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 7), 

zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora, wychowawcę, 

którzy telefonicznie zawiadomią rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu); 

WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW:  

Pracownicy obsługi powinni: 

✓ wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk;  

✓ zasłaniać usta i nos w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z uczniami, nauczycielami, 

rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w czasie wypełniania obowiązków służbowych; 

✓ kontrolować osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły („WYKAZ OSÓB WCHODZĄCYCH DO 

SZKOŁY”) i ograniczyć ich przebywanie w szkole osób do niezbędnego minimum; 

✓ dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały 

rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania; 

✓ ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt z uczniami, nauczycielami, pozostałymi pracownikami; 

✓ zachowywać dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych; 

✓ wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć; 

✓ dezynfekować lub myć detergentem blaty ławek we wszystkich salach lekcyjnych po każdym dniu zajęć 

lub częściej, w miarę potrzeby; 

✓ myć podłogi w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i na korytarzach szkolnych detergentem lub 

dezynfekować po każdym dniu zajęć lub częściej, w miarę potrzeby; 

✓ na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie  

z użyciem detergentu;  

✓ dezynfekować powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki po każdej przerwie śródlekcyjnej; 

✓ 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 nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji; 

Pracownicy administracji powinni: 

✓ ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt z uczniami, nauczycielami, pozostałymi pracownikami; 

✓ zasłaniać usta i nos w sytuacjach bezpośredniego kontaktu z uczniami, nauczycielami, 

rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w czasie wypełniania obowiązków służbowych; 

✓ dezynfekować powierzchnie dotykowe – klamki, blaty znajdujące się w pomieszczeniach służbowych 

oraz artykuły biurowe (długopisy, nożyczki, itp.) z których korzystały osoby trzecie;  
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Jeżeli pracownik zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,  

w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 

7), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora, 

wychowawcę, którzy telefonicznie zawiadomią rodziców/opiekunów prawnych  

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu); 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły: 

✓ do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji; 

✓ należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (sala nr 7), w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych; 

✓ pracownik, u którego wystąpią niepokojące objawy choroby zakaźnej powinien 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 

może być zakażony koronawirusem; 

✓ 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;  

✓ rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie (zakażona) i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym; 

✓ obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie 

należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

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

Inspekcji Sanitarnej; 

✓ w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego; 

✓ zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

 


