
Zasady sanitarne obowiązujące  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie  

w trakcie nauczania hybrydowego i stacjonarnego 

  

Opracowano na podstawie zaktualizowanych wytycznych MEiN, MZ i GIS  

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

I. Informacje ogólne 

1. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 

prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa. 

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

zachowania w przestrzeni publicznej. 

II. Ogólne zasady higieny, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu do budynków szkoły i warsztatów szkolnych znajdują się numery telefonów  

do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych. 

2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania  

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

3. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) przed rozpoczęciem zajęć, później  

co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie możliwości także w czasie zajęć  

i po zajęciach lekcyjnych . 

4. Poręcze, klamki, włączniki, klawiatury, stoliki w salach lekcyjnych powinny być 

dezynfekowane w miarę możliwości w ciągu zajęć oraz po ich zakończeniu. 

5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach. 

III. Organizacja pracy szkoły z uwzględnieniem zasad sanitarnych 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub  

w izolacji. 

2. Przez objawy, o których mowa w pkt 1, rozumie się:  

 podwyższoną temperaturę ciała, 

 ból głowy i mięśni, 



 ból gardła, 

 kaszel, 

 duszności i problemy z oddychaniem 

 uczucie wyczerpania 

 brak apetytu. 

3. Rodzic zaopatruje ucznia w indywidualną osłonę nosa i ust, a w przypadku, gdy uczeń 

zapomni swojej maseczki, ma obowiązek zgłoszenia się do pracownika z portierni szkoły. 

4. Przed wejściem do budynków szkoły i pracowni warsztatów szkolnych należy obowiązkowo 

dokonać dezynfekcji rąk. 

5. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. Przy wejściu,  

na korytarzach szkolnych, w salach lekcyjnych, pracowniach warsztatów znajdują się środki 

dezynfekcyjne wraz z instrukcją ich użycia. 

6. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry. Pielęgniarka szkolna lub nauczyciel 

może w każdej chwili zmierzyć uczniowi temperaturę. 

7. Uczniów i wszystkich pracowników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, 

ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Ogranicza się przebywanie w budynku szkoły i warsztatów szkolnych osób z zewnątrz  

– zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z placówką. 

9. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz są zobowiązane  

do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), 

zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych 

obszarach szkoły. Do budynków szkolnych wejść mogą tylko osoby bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. 

10. Uczniowie i pracownicy mają obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy 

innymi osobami (minimalna odległość między osobami: 1,5 m) na korytarzach, klatkach 

schodowych, w szatni i przy przechodzeniu między budynkami szkoły. 

11. Podczas przemieszczania się na korytarzach, klatkach schodowych, przestrzeniach wspólnych 

obowiązuje nakaz noszenia maseczek (chirurgicznych). 

12. W celu uniknięcia nadmiernej liczby osób na korytarzu szkolnym, podczas przerwy uczniowie 

mogą przebywać w salach lekcyjnych, co zalecane jest głównie pomiędzy zblokowanymi 

zajęciami. Drzwi do sal lekcyjnych powinny pozostawać otwarte. 

13. Podczas przebywania w sali lekcyjnej w trakcie przerwy uczniowie bezwzględnie 

przestrzegają zasad BHP. 



14. W strefach relaksu (sofy, pufy, stoliki i krzesełka, ławki) uczniowie mogą przebywać tylko  

z zachowaniem dystansu. 

15. Uczeń ma obowiązek posiadania własnych podręczników i przyborów szkolnych. Uczniom nie 

wolno wymieniać się przyborami między sobą. 

16. Podczas trwania lekcji (jedynie podczas przebywania w ławce szkolnej) uczeń może odsłonić 

nos i usta, jeśli czuje dyskomfort związany z noszeniem maseczki. 

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

można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

18. Zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu z pobyt poza 

budynkiem na terenie szkoły w czasie przerw. 

19. Przedmioty znajdujące się w salach lekcyjnych, których skuteczna dezynfekcja nie jest 

możliwa, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

20. Sprzęty wykorzystywane do ćwiczeń podczas lekcji wychowania fizycznego należy regularnie 

czyścić lub dezynfekować. 

21. Pracownicy są zobowiązani zwracać uwagę uczniom na konieczność zasłaniania ust i nosa 

oraz regularnego mycia i dezynfekcji rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. 

22. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie zagrożenia 

COVID-19. 

23. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym 

przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno  

– higienicznych, ciągach komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  

i powierzchni płaskich, w tym klawiatur i włączników. 

 

IV. Zasady korzystania ze Szkolnego Centrum Informacji, pracowni komputerowych, pracowni 

warsztatów szkolnych, sali gimnastycznej i siłowni zostały określone w odrębnych dokumentach 

zamieszczonych na stronie internetowej i dostępnych w w/w miejscach. 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19: 

1. W szkole i budynkach warsztatów szkolnych mogą przebywać jedynie osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych. 



2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję, w tym 

w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje skierowany do izolatorium, które znajduje się 

w gabinecie pielęgniarki szkolnej. 

3. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką pielęgniarki lub innego wyznaczonego przez 

dyrektora pracownika szkoły z zachowaniem minimum 2 metrów odległości i środków 

bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/prawnych opiekunów, którzy muszą jak 

najszybciej odebrać ucznia ze szkoły. 

4. Pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora o sytuacji, a on osobiście lub wskazana 

przez niego osoba powiadamia rodziców / opiekunów o konieczności odebrania ucznia  

ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

5. Dyrektor szkoły podejmuje dalsze kroki w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę  

i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników szkoły poprzez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym. 

6. Pracownik, który zaobserwował u siebie objawy infekcji, niezwłocznie kontaktuje się  

z dyrektorem, który wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika. 

7. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu  

z lekarzem (rekomendowany własny środek transportu). 

8. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika lub ucznia, 

dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 

dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się  

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w miejscach,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 


