
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY 

 

1) Na terenie placówki nauczyciele i inni pracownicy używają przyłbic, uczniowie i inne osoby  

z zewnątrz bezwzględnie noszą maseczki ochronne. 

2) Bezwzględnie zdezynfekuj ręce po wejściu do szkoły w wyznaczonym do tego punkcie. 

3) Zachowaj dystans 2m odstępu pomiędzy osobami. 

4) W sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 niezwłocznie powiadom dyrekcję telefonicznie 

 i skieruj się do sali wyznaczonej jako izolacyjna – A2a. 

5) Zastosuj się do informacji na plakatach z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do instrukcji dezynfekcji rąk. 

6) Monitorowane będą prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 

czystości sal do konsultacji, pomieszczeo sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, 

klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

7) Do szkoły nie przychodzą pracownicy i uczniowie, którzy są chorzy. 

8) W miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia nauczycieli oraz innych pracowników powyżej 

60. roku życia. 

9) Wyznaczono salę A2a wyposażoną m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący jako 

izolacyjną dla osoby, u której stwierdza się objawy chorobowe. 

10) Umieszczono na tablicy ogłoszeo przy sekretariacie, stronie internetowej, drzwiach 

wejściowych telefony do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-

epidemiologicznej, służb medycznych. 

 

 

 

PODCZAS KONSULTACJI  

 

1) Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo niepełnoletniego ucznia w konsultacjach z nauczycielami. 

2) Nauczyciele korzystają z przyłbic na terenie szkoły. 

3) Nauczyciele wietrzą salę co 45 min przez minimum 10 min. 

4) Wychowawcy klas wyjaśniają uczniom podczas zdalnych zajęd z wychowawcą, jakie zasady 

bezpieczeostwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. 

5) Uczniowie noszą maseczki ochronne lub inne środki ochronne zakrywające usta i nos oraz 

bezwzględnie nie pożyczają innym osobom podręczników ani żadnych przedmiotów. 

6) W salach przebywa max 12 uczniów podczas konsultacji, 4m2 na osobę w sali, 2m odstępu 

pomiędzy osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami, zachowanie zasady 1 stolik - 1 uczeo. 

7) Wszyscy uczestnicy zwracają uwagę na częstą dezynfekcję rąk. 

8) Przygotowano listę nr telefonów do szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich. 

 

TELEFONY KONTAKTOWE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

 

1) organ prowadzący KCE 502 168 035 

2) kurator oświaty 780 386 011 

3) stacja sanitarno-epidemiologiczna  63 243 90 52 

4) służyby medyczne - specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 


