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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr  37/08/2022 Dyrektora ZKiW w Kolbudach z dnia 29.08.2022  

 

Procedury zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego w ZKiW w Kolbudach                                       

w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego opracowane na podstawie 

Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych  i ponadpodstawowych od                 

1 września 2022 r. 

 

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

zakaźnej. 

2. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły wchodzą do budynku szkoły 

lub szatni zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

3. Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać zasad związanych                              

z bezpieczeństwem zdrowotnym w związku ze stanem zagrożenia 

epidemicznego i stosować się do procedur i regulaminów obowiązujących 

w szkole. 

4. Rodzice/opiekunowie/ osoby trzecie wchodzące do budynku szkoły 

zachowują higienę rąk.  

5. W trakcie przerwy uczniowie zachowują bezpieczny dystans społeczny, 

unikają grupowania się w dużych skupiskach. 

6. Do toalet uczniowie wchodzą pojedynczo, nauczyciel dyżurujący 

zobligowany jest do sprawdzania, czy w danej toalecie nie ma skupiska 

uczniów. 

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

stołówki szkolnej przemieszczając się po terenie szkoły zachowując 

bezpieczny dystans. 

8. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny:  

• częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć 

ręce), 

• ochrona podczas kichania i kaszlu, 

• unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

• niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

9. 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 dyżurującego. 

10. Uczniowie powinni myć ręce wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, przed 

każdym posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu     

toalety. 

11. W czasie zajęć należy wietrzyć sale co najmniej co godzinę, podczas 

przerw oraz przed i po zakończeniu zajęć  z klasą. 

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

przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 
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potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy. 

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

umyć, uprać lub zdezynfekować, zostaną usunięte. 

14. Sprzęt sportowy, przybory sportowe i materiały wykorzystywane podczas 

zajęć regularnie myje się po zakończonym dniu. 

15.  Prowadzący zajęcia dydaktyczne i wychowawcze oraz pracownicy obsługi 

wietrzą sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,                   

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

16. Codzienne prace porządkowe wykonywane są w szczególności o mycie 

powierzchni dotykowych-poręcze, klamki, blaty w salach                                      

i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki. 

17. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika objawów choroby 

zakaźnej należy go odizolować w wyznaczonej sali (gabinet pielęgniarki). 

Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

18. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z objawami 

choroby zakaźnej należy poddać dodatkowemu sprzątaniu oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 

 

 


