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Załącznik nr 1 
do zarządzenia dyrektora XIII Liceum 

z dnia 05.04. 2022 r. 
 
 
 

Procedura zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, 
sporządzona na podstawie nowych zaleceń wydanych w dniu 4 kwietnia 2022 r. 

przez Ministra Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym 
Inspektorem Sanitarnym w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19. 

 

 

§ 1 

Ogólne zasady bezpieczeństwa. 

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

2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność fizyczna 

pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży. 

3. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby wskazującej na infekcję 
dróg oddechowych lub choroby zakaźnej.  

4. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie 
uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w sekretariacie szkoły.  

5. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony szatni lub wejściem głównym jeśli przy wejściu do szatni 
utworzy się  „zator”. Pracownicy, rodzice/opiekunowie i inne osoby dorosłe wchodzą do szkoły wejściem 
głównym.   

6. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem. 

7. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji 
lub choroby zakaźnej). 

8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych należy obowiązkowo dokonać pomiaru 
temperatury ciała ucznia i każdej osoby wchodzącej do szkoły.  

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk  ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę 
zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu ( sala A204) i niezwłocznie powiadomić 
rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

11. W razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia występujących w czasie lekcji  nauczyciel 

zawiadamia  w pierwszej kolejności pielęgniarkę szkolną, dyrektora lub pedagoga szkolnego . 

12. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi nadmierne 
grupowanie się osób (szczególnie uczniów). 

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły. 

14. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

15. Nauczyciele powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by 

chronić siebie, młodzież i innych pracowników przed zarażeniem. 

16. Nauczyciel dyżurujący zwraca uwagę, aby w czasie przerw jednorazowo w toalecie nie przebywało więcej 
niż trzech uczniów  
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17. Przemieszczanie się po szkole osób postronnych  i kontakty z pracownikami powinny być ograniczone do 
minimum. 

18. Zaleca się mycie rąk po każdym kontakcie z osobami trzecimi. 

19. W miarę możliwości należy ograniczyć  kontakty osobiste z rodzicami uczniów, kontaktując 

się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

20. Telefony do służb medycznych znajdują się na drzwiach wejściowych szkoły i są dostępne w sekretariacie 
szkoły. 

21. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19. 
 
 

§ 2 

Higiena, czyszczenie lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice uczniów), 
zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce. 

2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, w pierwszej 
kolejności po przyjściu do szkoły, po  powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

3. Należy zapewnić regularne czyszczenie i napełnianie dozowników z mydłem. 

4. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków dezynfekujących, 
infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.   

5. Codziennie, a w razie potrzeby częściej, zobowiązuje się pracowników obsługi do: 

− sprzątania przydzielonych pomieszczeń, 

− utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (korytarzy, schodów), sprzątania na każdej 
przerwie, 

− wietrzenia korytarzy w czasie lekcji, 

− dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników  

− dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów i poręczy krzeseł, 

− dezynfekcji toalet, 

− dezynfekcji przyrządów znajdujących się w salach i na hali sportowej, 

− dezynfekcji  lub czyszczenia używanego  sprzętu sportowego, ławek w szatniach w sektorze 
sportowym oraz  mycia detergentem lub środkiem dezynfekującym powierzchni płaskich na hali 
sportowej, w tym także podłóg. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 
opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia 
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, 
a jeżeli są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – również instrukcje dezynfekcji. 

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie z użyciem 
detergentu lub dezynfekcję.  

8. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w  sali, w tym 
również przed rozpoczęciem zajęć. 

9. Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

 
§ 3 
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Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji 
lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników 

 
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej 

dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc 
medyczną. 

3. Miejscem, w którym można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej 
jest sala A204 wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

4. Po ustaleniu miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub 
chorobę zakaźną należy przeprowadzić dodatkowe  sprzątanie w tym umycie/zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia  2022 r. i obowiązuje do odwołania. 
2. Procedura może być modyfikowana. 
3. Z procedurą zostaną zapoznani pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie.  
4. Procedura zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń 

w pokoju nauczycielskim i na portierni. 
 

 
 
 
 
 

Radom, 05.04.2022 r. 


