
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W 

OKRESIE PANDEMII - COVID-19 na terenie 

Zespołu Szkół Nr 4 im Ziemi Dobrzyńskiej w 

Nadrożu 

 

Obowiązują od 01.09. 2020 r. do odwołania 

 

 
§ 1 ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - 

COVID-19 –DOTYCZACE ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH SZKOŁY 

 

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców, 

sekretariatu  należy kierować w formie elektronicznej  na adres 

sekretariat@zs4nadroz.pl, kontaktować się telefonicznie  pod numer 54 270 31 12 

lub załatwiać we wcześniej uzgodniony telefonicznie sposób. 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami korzystając z telefonu pod numerem  

54 270 31 12 lub inny uzgodniony telefonicznie sposób. 

 

§ 2 ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - 

COVID-19–DOTYCZACE DZIAŁALNOŚI DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZO –

OPIEKUŃCZEJ 

 

 

1. Pomieszczenia w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są 

napisem STREFA UCZNIA. 
2. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby 

wskazującej na infekcje dróg oddechowych. 

3. Na terenie szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły oraz stażystami mogą 

przebywać wyłącznie osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione w 

sekretariacie szkoły lub u dyrektora np. telefonicznie lub e-mailowo. 

4. Przy wejściach do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły znajdują się wytyczne 

dotyczące organizacji szkoły w czasie epidemii oraz plakaty informacyjne opracowane 

przez MZ. 

5. Budynek szkoły został podzielony na strefę ucznia, osób postronnych oraz strefę 

żywienia. Każda z nich jest odpowiednio oznakowana. 

6. Pracownicy obsługi co 3 godziny począwszy od 8.00 w czasie zajęć szkolnych 

odkażają bezpiecznymi środkami odkażającymi ciągi komunikacyjne, klamki, 

umywalki, baterie łazienkowe, toalety. 

7. Przed wyznaczonymi przerwami na zjedzenie drugiego śniadania dezynfekowane są 

blaty a uczniowie obowiązkowo myję ręce. 

8. W każdej sali zajęć szkolnych znajduje się płyn do dezynfekcji rąk z instrukcją 

prawidłowego odkażania rąk. 
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9. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych jest izolowany w  IZOLATORIUM wskazanym przez wyznaczonego, 

wyposażonego w środki ochrony pracownika. 

10. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów 

zapewniający szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub 

stwierdzenia zakażenia w szkole. 

11. W zależności od poziomu zakażenia w szkole zebrania z rodzicami oraz posiedzenia 

rady pedagogicznej, rady rodziców i zespołów zadaniowych mogą  odbywać się 

tradycyjnie lub zdalnie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

12. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać tylko 

nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania wynikające z 

potrzeb szkoły. 
13. Uczniowie i nauczyciele przebywający w strefie ucznia noszą maseczki lub przyłbice, 

zdejmują je po zajęciu miejsca w ławce lub przy biurku. 
14. Uczniowie zajmują przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 
15. Uczniowie w czasie przerw przebywają w wyznaczonych częściach korytarza lub na świeżym 

powietrzu.  

16. Zajęcia lekcyjne do odwołania odbywają się w przydzielonej każdej klasie sali lekcyjnej. 

Wyjątek stanowią zajęcia praktyczne, które mogą odbywać się w warsztatach szkolnych lub 

działkach dydaktycznych raz wychowanie fizyczne które może odbywać się w sali 

gimnastycznej.  
17. Wszystkie wyżej wymienione zajęcia (jeżeli pozwalają na to warunki zewnętrzne i treści 

nauczania) mogą odbywać się na świeżym powietrzu. 

18. Nauczyciele ustalają szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń stosownie do prowadzonych 

zajęć 
19. Pomieszczenie w którym przebywają osoby postronne należą do strefy OSÓB 

POSTRONNYCH i oznaczone są napisem STREFA OSÓB POSTRONNYCH ( rodzice, 

interesanci) 
20. W pomieszczeniu należącym do strefy OSÓB POSTRONNYCH może przebywać nie więcej 

niż dwie osoby postronne 
21. Wszystkie osoby postronne  są zobowiązani do zakrywania ust i nosa,  zachowania dystansu 

społecznego, odkażenia rąk. 

22. Każde wejście do szkoły osoby postronnej musi być uzgodnione z sekretarz szkoły, 

wychowawcą lub dyrektorem telefonicznie lub e-mailowo. 
 

 

§ 2 ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - 

COVID-19–DOTYCZACE DZIAŁALNOŚI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I CZYTELNI 

 

1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

szkoły.  Maksymalnie  do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga 

oczekująca. (Odległość między osobami wynosi 1,5-2 m.). 

2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego tj. stosować jednorazowe 

rękawiczki lub płyn dezynfekujący.  

3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń aktywowanych dotykiem. 

4. W celu  zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

nauczyciela bibliotekarza od czytelnika oddziela przesłona ochronna w punkcie kontaktu ( na 

ladzie bibliotecznej)  

5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel –bibliotekarz.   



6. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek przez wyznaczonych przez wychowawcę 

oddziału łącznika bibliotecznego. 

7. Nauczyciel – bibliotekarz obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany 

do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk, zakładania jednorazowych 

rękawic ochronnych.  

8. Książki przeznaczone do zwrotu czytelnik umieszcza w przeznaczonym na ten cel pojemniku.  

9. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w 

odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i 

GIS dla publicznych i niepublicznych szkół   i placówek od 1 września 2020 r.). 

10. Po zakończeniu obsługi czytelników  nauczyciel –bibliotekarz dezynfekuje środkami 

zapewnionymi przez szkołę ladę biblioteczną,  powierzchnie płaskie  i sprzęty w 

pomieszczeniu biblioteki i zapleczu. 

 

Zasady funkcjonowania czytelni  w okresie pandemii COVID-19 

1. W czytelni jednorazowo może przebywać 6 osób. 

2. Przed skorzystaniem ze zbiorów użytkownik dezynfekuje ręce. 

3. W pomieszczeniu czytelni zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń aktywowanych dotykiem 

4. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie nauczyciel –bibliotekarz. 

5. Czytelnik odkłada materiały w wyznaczonym do tego miejscu. Zbiory zostają poddane 2-

dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych   i 

niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). 

6. Po zakończeniu obsługi czytelników  nauczyciel –bibliotekarz dezynfekuje stoły w czytelni  

środkami zapewnionymi przez szkołę.  

 

§ 3 ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - 

COVID-19–DOTYCZACE FUNKCJONOWANIA SALI GIMNASTYCZNEJ  

 
1. W sali gimnastycznej mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby 

wskazującej na infekcję górnych dróg oddechowych. 
2. W pomieszczeniach sali gimnastycznej mogą przebywać tylko nauczyciele, pracownicy szkoły i 

uczniowie. 
3. Na terenie sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, którzy realizują 

wyznaczone zgodnie z planem lekcje wychowania fizycznego lub pozalekcyjne zajęcia 
sportowo-rekreacyjne. 

4. Po wejściu do sali gimnastycznej oraz po zakończonych zajęciach należy obowiązkowo 
zdezynfekować lub umyć ręce. 

5. Wchodząc do sali gimnastycznej należy zachować dystans społeczny. 
6. Pobyt w szatni należy ograniczyć do minimum. W miarę możliwości należy zachowywać 

dystans społeczny i zajmować co drugi wieszak. 
7. Korzystanie z pryszniców jest zabronione. 
8. Używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po 

każdym dniu zajęć. 
9. Lekcje wychowania fizycznego, jeżeli pozwalają na to warunki zewnętrzne i treści nauczania, 

będą odbywać się na świeżym powietrzu. 
 
 
 
 

 

 



§ 4 ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII - 

COVID-19–DOTYCZĄCE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  
 

 

1. W zajęciach praktycznych biorą udział uczniowie, którzy nie mają gorączki, kaszlu 

lub innych objawów choroby. 

2. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do strefy ucznia i oznaczone są 

napisem STREFA UCZNIA. 

3. Pomieszczania, w których uczniowie przebierają się na zajęcia praktyczne oznaczone 

są napisem SZATNIA  

4. Pracownicy obsługi co 3 godziny począwszy od 8.00 w czasie zajęć praktycznych 

odkażają bezpiecznymi środkami do dezynfekcji ciągi komunikacyjne, klamki, 

umywalki, baterie łazienkowe, toalety. 

5. Pracownicy obsługi po zakończonych zajęciach praktycznych danej klasy, która 

korzystała z szatni, odkażają bezpiecznymi środkami do dezynfekcji klamki, wieszaki, 

stoły i miejsca siedzące. 

6. W pracowniach praktycznej nauki zawodu, przed wyznaczonymi przerwami na 

zjedzenie drugiego śniadania, dezynfekowane są blaty, a uczniowie obowiązkowo 

myję ręce. 

7. W każdej pracowni praktycznej nauki zawodu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk  

z instrukcją prawidłowego odkażania rąk. 

8. W strefie ucznia i szatniach mogą przebywać tylko nauczyciele, wyznaczeni pracownicy 

obsługi i osoby wykonujące zadania wynikające z potrzeb szkoły. 

9. W obiektach, w których znajdują się pracownie praktycznej nauki zawodu i warsztaty poza 

uczniami mogą przebywać tylko nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby 

wykonujące zadania wynikające z potrzeb szkoły. 

10. Po wejściu na zajęcia oraz po zakończonych zajęciach należy obowiązkowo zdezynfekować 

lub umyć ręce. 

11. Wchodząc do pracowni i warsztatów należy zachować dystans społeczny. 

12. Pobyt w szatni należy ograniczyć do minimum. W miarę możliwości należy zachowywać 

dystans społeczny i zajmować co drugie miejsce. 

13. Należy używać tylko własnych przyborów szkolnych. 

14. Używane specjalistyczne przybory, narzędzia i sprzęt, które są na wyposażeniu danej 

pracowni będą zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

15. Zajęcia praktyczne, jeżeli pozwalają na to warunki zewnętrzne i treści nauczania, będą 

odbywać się na świeżym powietrzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


