
Ogólne zasady funkcjonowania 
szkoły podczas COVID-19



Do szkoły może uczęszczać uczeń bez 
objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji.



Uczniowie mogą być odbierani przez 
rodziców/ opiekunów prawnych bez 
objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. W drodze 
do i ze szkoły rodzice/ opiekunowie 
prawni oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej. 



Przy wejściu głównym należy zapoznać 
się z  numerami telefonów do 

właściwej miejscowo powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 
zakaźnego szpitala i służb medycznych.



Po wejściu do budynku szkoły należy 
zdezynfekować ręce zgodnie z 

instrukcją użycia środka 
dezynfekującego.



Rodzice lub opiekunowie prawni 
muszą przestrzegać obowiązujących 

przepisów prawa związanych z 
bezpieczeństwem zdrowotnym 

obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). Ponadto mogą 
wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły zachowując zasady:



a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b)dystans od kolejnego opiekuna z 
dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c)dystans od pracowników szkoły 
min. 1,5 m



W celu szybkiej, skutecznej komunikacji z 
rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia, 
zalecany jest kontakt za pomocą technik 

komunikacji na odległość (telefon, dziennik 
elektroniczny). W związku z powyższym, 
rodzice oraz opiekunowie prawni mają 

obowiązek informowania wychowawców/ 
sekretariat szkoły o wszelkich zmianach 

teleadresowych w trybie natychmiastowym.



Należy regularnie myć ręce wodą z 
mydłem, szczególnie po przyjściu do 
szkoły, przed i po jedzeniu, po 
powrocie ze świeżego powietrza i po 
skorzystaniu z toalety.



Wszystkie osoby przebywające na 
terenie szkoły mają obowiązek 

zachowania dystansu 1,5 m. 
Gromadzenie się uczniów na terenie 

szkoły (np. przy dyżurce, w 
toaletach) jest zabronione.



Jeżeli istnieje taka możliwość, 
uczniowie powinni siedzieć 

pojedynczo w ławkach.



Uczniowie zobowiązani są do 
posiadania przy sobie maseczek. 

Podczas przerw lekcyjnych 
pracownicy szkoły oraz uczniowie 
mają obowiązek osłony ust i nosa. 



Uczeń nie powinien zabierać ze sobą 
do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów.



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

szkolnym ucznia, w plecaku lub we 
własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą.



Zaleca się korzystanie przez uczniów 
z boiska szkolnego oraz pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie 
szkoły, w tym w czasie przerw.



Należy stosować się do zasad  
korzystania z biblioteki szkolnej, 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej, 
pracowni gastronomicznych, 

gabinetu pedagoga, itd.



Uczniowie mają obowiązek 
zapoznania się oraz przestrzegania 

zasad prawidłowego mycia lub 
dezynfekcji rąk w pomieszczeniach 
sanitarnohigienicznych (plakaty).



Uczniowie w  czasie zajęć 
praktycznych  pracują w 

wyznaczonych strefach oraz w 
stałych miejscach określonych  przez 
nauczyciela prowadzącego zajęcia. 



Po zakończonych lekcjach uczeń 
zabiera do domu pomoce i przybory 
szkolne . Uczniowie są zobowiązani 
do wyczyszczenia i zdezynfekowania 
swojego miejsca oraz używanych w 

szkole pomocy. Uczeń do szkoły 
przynosi czyste i zdezynfekowane 

przybory i pomoce szkolne 
potrzebne mu do zajęć i konsultacji.



Postępowanie w razie stwierdzenia 
zagrożenia zarażenia wirusem 

Covid-19 



Nauczyciel, który zaobserwował u 
ucznia jeden z objawów (gorączka, 

kaszel, duszność) niezwłocznie 
nakłada strój ochronny (maska 

jednorazowa z filtrem FFP2/FFP3, 
rękawiczki jednorazowe, przyłbica, 

fartuch).



Nauczyciel przekazuje uczniowi 
instrukcje, że ma przebywać w 

wyznaczonym miejscu (najlepiej 
przodem do ściany/okna), założyć 

maskę jednorazową, przyłbice, 
zdezynfekować ręce, nałożyć 

jednorazowe rękawiczki.



Nauczyciel kontaktuje się z 
Dyrektorem, który niezwłocznie 

wyznacza osobę, która 
w stroju ochronnym zajmie się 

uczniem do przyjazdu rodziców.



Dyrektor powiadamia rodziców, 
nakazuje niezwłocznie odebrać 

dziecko
ze szkoły lub informuje o decyzji 

lekarza i  Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego.



Nauczyciel przekazuje zdrowym 
uczniom instrukcję, aby nie 

zbliżały się do chorego, założyły 
maski jednorazowe, 

zdezynfekowały ręce.



Nauczyciel otwiera okno.



Nauczyciel przekazuje ucznia 
wyznaczonej osobie (podaje imię, 
nazwisko, obserwowane objawy).



Uczeń prowadzony jest do 
izolatorium, gdzie wraz z osobą 

dorosłą wyznaczoną przez 
dyrektora czeka na rodziców.



Nauczyciel dokładnie myje ręce, 
instruuje uczniów, aby umyły ręce, 
zdezynfekowały, prawidłowo zdjęły 
strój ochronny; dezynfekuje ręce, 

zdejmuje strój ochronny.



Uczniowie wraz z nauczycielem 
opuszczają salę, która jest 

dezynfekowana                                    
i dokładnie wietrzona.



Jeżeli objawy wskazują na możliwość 
zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja 

górnych dróg oddechowych, wysoka 
gorączka, kaszel), należy o tym fakcie 
poinformować najbliższą powiatową 
stację sanitarno-epidemiologiczną i 

postępować według jej dalszych 
zaleceń.



Wszelkie informacje i zarządzenia 
dotyczące zasad funkcjonowania 

szkoły dostępne są na stronie 
internetowej:  

zsp-chelmza.pl w zakładce Covid-19.



Dziękujemy z uwagę.


