
WEWNĘTRZNY REGULAMIN W CZASIE PANDEMII W ZESPOLE SZKÓŁ IM. FRIDTJOFA NANSENA W 

PIASTOWIE 

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

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

warunkach domowych lub w izolacji. 

 Uczniowie przychodzą do szkoły bez podwyższonej oraz obniżonej temperatury. 

 Uczniowie mogą być przychodzić do szkoły bez opiekunów bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

 W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących 

zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Wszyscy wchodzący do szkoły muszą zdezynfekować ręce. 

 Opiekunowie pozostawiają dziecko przy drzwiach wejściowych do szkoły. 

 Osoby trzecie wchodzą do szkoły tylko jeżeli osoba do której przyszły zejdzie po daną osobę 

do portierni. Osoby trzecie mają rękawiczki i maseczki zakrywające usta i nos. Osoby trzecie 

nie mogą mieć objawów chorobowych. 

 Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku złego 

samopoczucia.  

 Wychowawcy są zobowiązanie o sprawdzenia aktualnych numerów telefonów do opiekunów 

prawnych. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia i skierować 

ucznia do izolatki sala naprzeciwko siłowni. 

 Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

 Zajęcia będą rozpoczynać się w różnym przedziale czasowym w celu zapewnienia minimalnej 

ilości uczniów w szkole w ramach możliwości lokalowych. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

 Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować.  

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.  

 Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

 Wietrzenie sal, części wspólnych (korytarzy) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a 

w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u 

pracodawców podmiot przyjmujący uczniów 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.  

 Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i placówkach 

prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. telefonów 

tabletów smartfonów  itp. 

 Po wyjściu z szatni uczniowie dezynfekują ręce. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami do minimum. 

 Korzystania z biblioteki szkolnej wg grafiku wywieszonego na drzwiach biblioteki można tylko 

korzystać z biblioteki szkolnej. 

 Zbiory biblioteczne należy uwzględnić konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych 

materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

 Gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole pracuje wg grafiku wywieszonego na drzwiach 

gabinetu. 

 Przy wejściu do szkoły wywieszone są numery telefonów alarmowych, nauczyciele 

zobowiązani są do zapoznania się z danymi numerami. 

 Ręce myjemy wodą z mydłem wg wytycznych wywieszonych w toaletach. 

 Przeprowadzając dezynfekcję pomieszczeń, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

 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 w warunkach domowych lub w izolacji.  

 Pracownicy szkoły powinni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej powinni 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 mogą być zakażeni 

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. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz 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. 

 Osoby przebywające w szkole podczas wykrycia osoby zarażonej SARS-CoV-2 zobowiązane są 

drogą mailową lub telefonicznie zgłosić fakt do sekretariatu szkoły. 

 Administracja sekretariatu sporządza listę przebywających w szkole w czasie wykrycia osoby 

zarażonej SARS-CoV-2. 

 Regulamin może ulec bieżącej modyfikacja w zależności od wytycznych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 


