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Procedury i zasady bezpieczeństwa w stacjonarnym trybie nauki  
w Zespole Szkół w Olsztynku od 1 września 2020 r.  

 
§ 1. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników  
wraz z pierwszym dzwonkiem od 1 września 2020 r. zaczną obowiązywać w szkole nowe 
zasady bezpieczeństwa: 
1. Do szkoły może przychodzić tylko: 
1) uczeń/pracownik zdrowy,  
2) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w warunkach domowych. 
 
2. Przez objawy rozumie się: 
1) podwyższoną temperaturę ciała, 
2) ból głowy i mięśni, 
3) ból gardła, 
4) kaszel, 
5) duszności i problemy z oddychaniem, 
6) uczucie wyczerpania. 
 
3. Na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest 
niezbędna zobowiązani są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 
4. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób z zewnątrz  
z objawami chorobowymi. 

 
§ 2. 

Higiena i dezynfekcja 
 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 
standardów higienicznych. Po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub je 
zdezynfekować. 
 
2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas 
kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. W przestrzeniach ogólnodostępnych 
wskazane jest noszenie maseczek. 

 
3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

 
4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. 

 
5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza 
w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń. 
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6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,  
w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-
higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pracowniach gastronomicznych, klawiatur  
i włączników. 

 
7. Przy wejściu do budynku szkoły i szatni obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim 
obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy urządzeniu dezynfekującym. 

 
8. Przy wejściu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- 
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

 
9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

 
10. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, 
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 
 

§ 3. 
Organizacja pracy szkoły 

 
1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się 
poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny: rozpoczynania zajęć, 
przychodzenia uczniów do szkoły, przerw lub zajęć na boisku) oraz uniemożliwi częstą 
zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 
 
2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie 
krócej niż 30 min. I nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
 
3. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany 
czasu przerw między zajęciami. 
 
4. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 
 
5. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 
 
6. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym 
ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu zajęć. 
 
7. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni wykorzystuje się co drugi wieszak. 
 
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, a uczniowie nie udostępniają innym 
uczniom swoich podręczników i przyborów. 
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9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 
 
10. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia edukacyjne należy wietrzyć nie rzadziej 
niż co godzinę, szczególnie przed kolejną grupa uczniów w klasie. 
 
11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia edukacyjne są wyposażone  w dozowniki  
z płynem do dezynfekcji rąk. 
 
12. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły 
zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów 
wypożyczanych w bibliotece – załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
13. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez 
dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z odpowiednio: pielęgniarką szkolną – załącznik 
do niniejszego zarządzenia.  
 
14. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie regulaminów podanych przez nauczycieli 
obowiązujących na poszczególnych zajęciach edukacyjnych kształcenia ogólnego i kształcenia 
zawodowego. (załączniki do niniejszego zarządzenia) 

 
15. Na przerwach obowiązuje dystans społeczny, bez podawania rak na powitanie  
i zgromadzeń w czasie przerw międzylekcyjnych. 

 
16. Uczniowie spożywają  tylko swoje jedzenie i picie. 

 
17. Rodzice i uczniowie zobowiązani są do codziennego sprawdzania wiadomości  
i komunikatów zamieszczonych przez nauczycieli, wychowawców i dyrektora szkoły  
w dzienniku elektronicznym, na stronie szkoły www.zamek.edu.pl 
 

§ 4. 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

 
1. W przypadku stwierdzenia tych objawów  u ucznia należy niezwłocznie poinformować 
dyrektora szkoły i powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia w celu odebrania 
ucznia ze szkoły. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej  
z rodzicami /opiekunami prawnymi ucznia. 
 
2. W przypadku opisanym w pkt. 1 należy ucznia odizolować do pomieszczenia 
wyznaczonego na izolację: ul. Zamkowa 6   - sala C12, ul. Klikowicz 4 – sala 15, 
 
3. Uczniowie, u których w rodzinie przebywają osoby na kwarantannie bądź izolacji powinni 
poinformować niezwłocznie wychowawcę bądź dyrektora szkoły.  
 
4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 
poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza. 
 
5. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia. 

http://www.zamek.edu.pl/
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6. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, telefonicznie 
informowani są o zaistniałej sytuacji. 
 
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać 
gruntownemu sprzątaniu. 
 
8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 
prowadzący o zaistniałej sytuacji. 
 
9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
 
10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 

§ 5. 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

 
1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni 
niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania: 
1) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu  
z innymi osobami), pomieszczenia wyznaczone na izolację: ul. Zamkowa 6   - sala C12, ul. 
Klikowicz 4 – sala (pedagoga), 
2) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca 
kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, 
3) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, 
4) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie 
informuje dyrektora szkoły. 
5) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 
gruntownemu sprzątaniu. 
6) każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 
uzasadnionej potrzeby. 
 
2. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa § 4 nie mogą przychodzić do pracy. 
Mają obowiązek skorzystania z wizyty u lekarza, a jeżeli to niemożliwe to skorzystać  
z teleporady. 
 
3. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 
prowadzący o zaistniałej sytuacji. 

 
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
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5. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 
za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 

§ 6. 
Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie 

 
1. Definicja KONTAKTU obejmuje: 
1) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia/ucznia pozostającego 
w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry 
przez ponad 15 minut, 
2) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, 
3) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora. 
 
2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: 
1) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie 
samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan 
zdrowia, 
2) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej 
w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu  
i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, 
3) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, 
duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 
 
3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków 
ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od 
rodzaju tych objawów przez służby sanitarne. 
 
4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta 
we współpracy ze służbami sanitarnymi. 
 

§ 7. 
Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 

 
1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 
sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły zmianie modelu kształcenia lub 
innych środkach prewencyjnych. 
 
2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ 
prowadzący  i kuratora oświaty zgodnie. 

 

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do 
stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
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4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 
za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 
 
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części 
pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba. 

 

6. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów, wymienionych w§ 4 bezzwłocznie 
należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

 

7. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła 
strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, 
Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

§ 8. 
Dane kontaktowe 

 
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
 
1) PSSE NIDZICA - tel. 89 625 20 81 lub 606 718 676, psse.nidzica@sanepid.olsztyn.pl 
2) PSSE OLSZTYN - tel. 607 753 872 lub 693 365 536, psse_olsztyn@psse.olsztyn.pl 
3) PSSE OSTRÓDA - tel. 601 895 096, psse.ostroda@sanepid.olsztyn.pl 
 
2. Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie  
tel. 89 523-26-00, 89 527-22-50 fax: 89 52-72-721,  ko@ko.olsztyn.pl 
 
3. Powiat Olsztyński – Organ Prowadzący 
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn 
tel: 89 527 21 30,  521 05 19 , fax: 89 527 24 14 
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Olsztynie 
89 521 05 36 ok.@powiat-olsztynski.pl 
 
4. Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku, ul. Chopina 5,  11-015 Olsztynek  
tel.89 519 26 83 
dyrektor tel. 604135784;  poczta@zoz-olsztynek.pl. 
 
5. Szpital w Ostródzie S.A., ul. Jagiełły 1, 14-100 Ostróda,  
tel. 896429578, http://szpital-ostroda.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:psse.nidzica@sanepid.olsztyn.pl
mailto:psse_olsztyn@psse.olsztyn.pl
mailto:psse.ostroda@sanepid.olsztyn.pl
mailto:ko@ko.olsztyn.pl
mailto:ok.@powiat-olsztynski.pl
https://www.google.pl/search?safe=strict&q=zoz-olsztynek+telefon&ludocid=14505795823842811301&sa=X&ved=2ahUKEwjgpdmL8cTrAhWVD2MBHQtaB9gQ6BMwEnoECBcQDQ
mailto:poczta@zoz-olsztynek.pl
http://szpital-ostroda.pl/
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Załączniki. 
 

Zasady pracy pedagoga szkolnego w reżimie sanitarnym 
 

Rodzice i inne osoby trzecie 

1) Na rozmowy z pedagogiem  mogą przyjść tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych i na wyznaczone wcześniej godziny; 

2) Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, przed wejściem do pedagoga 
dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos; 

3) Rodzice bądź inne osoby z zewnętrz umawiają się na spotkanie z pedagogiem 
telefonicznie, bądź przez dziennik elektroniczny na konkrety dzień i godzinę; 

4) Podczas spotkania z pedagogiem utrzymywany jest dystans min. 1,5 m; 

5) Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość; 

6) Po każdym spotkaniu,  bądź w trakcie jego trwania  należy wietrzyć gabinet,  
(w zależności od czasu trwania spotkania). 
 
Uczniowie 

1) Aby ograniczyć gromadzenie się uczniów, przychodzą do pedagoga pojedynczo  
na umówione wcześniej godziny. Rekomendowane jest umawianie się na spotkanie  
z pedagogiem przez dziennik elektroniczny bądź przez wychowawcę klasy. 

2) Na rozmowy z pedagogiem mogą przyjść tylko uczniowie bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych i na wyznaczone wcześniej godziny; 

3) Uczniowie przed wejściem do pedagoga dezynfekują dłonie  i zakrywają usta i nos; 

4) Podczas spotkania z pedagogiem utrzymywany jest dystans min. 1,5 m; 

5) Jeżeli pedagog zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wówczas odizoluje ucznia   
w odrębnym pomieszczeniu ( w Sali C 13) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,  
i niezwłocznie powiadamia dyrektora i rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia 
ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

6) Po wyjściu z gabinetu uczeń dezynfekuje dłonie. 
 
 

Zasady pracy na zajęciach rewalidacyjnych  
w reżimie sanitarnym 

 
1) Na zajęcia mogą przyjść tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych: 
2) Uczniowie przed wejściem na zajęcia rewalidacyjne dezynfekują  dłonie; 
3) Podczas zajęć utrzymywany jest dystans min. 1,5 m; 
4) Uczeń  na zajęciach posiada własne przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia; 
5) W trakcie  i po zajęciach należy  wietrzyć salę; 
6) Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel niezwłocznie powiadamia dyrektora  
i rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 
środek transportu); 
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7) Po zajęciach uczeń dezynfekuje ręce. 
 

 
Zasady pracy biblioteki szkolnej w reżimie sanitarnym 

 
 

ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 
 
1) Biblioteka realizuje najpilniejsze potrzeby użytkowników z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa. 
2) Realizacja pracy pedagogicznej odbywa się z uwzględnieniem ograniczeń sanitarnych. 
3) Czasowo ogranicza się wolny dostęp do zbiorów i czytelni. 
4) Zbiory udostępnia nauczyciel bibliotekarz. 
5) Usługi biblioteczne (ksero, drukowanie, laminowanie) wykonuje nauczyciel 
bibliotekarz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 
6) Zaleca się kontakt użytkowników biblioteki z nauczycielem bibliotekarzem poprzez 
dziennik elektroniczny oraz inne komunikatory. 
7) Zachęca się do korzystania z dostępnych zasobów on-line i bezpłatnych wypożyczalni 
cyfrowych. 
 
PRZESTRZEGANIE ZASAD SANITARNYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 
 
1) Zaleca się, aby każdy użytkownik biblioteki posiadał środki ochrony osobistej 
(maseczka, przyłbica, chusta) oraz dezynfekował ręce przed wejściem do pomieszczenia. 
2) W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od innych osób obecnych  
w pomieszczeniu (minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonej 
linii  przed biurkiem bibliotekarza (oznakowanie na podłodze). 
3) Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia  
(co godzinę). 
4) Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy,  
np. klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, stanowiska komputerowe. 
5) W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja  
o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać  
w bibliotece szkolnej. 
6) W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie zbiorów z użytkowania. 
 
REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH 
PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 
 
1) Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne zwracane do biblioteki. 
2) Po przyjęciu materiałów od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat,  
na którym leżały. 
3) Przyjęte zbiory zostają odłożone na wydzielone miejsce i oznaczone datą zwrotu. 
4) Zbiory po upływie kwarantanny (2 doby) zostają włączone do księgozbioru  
(przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki). 
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5) Poza godzinami pracy biblioteki, zbiory można pozostawić w wyznaczonym miejscu,  
z oznaczeniem daty zwrotu. 
6) Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 
dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. 
7) Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do przyjęcia i wydania 
potrzebnych zbiorów. 
8) Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie 
należy tworzyć skupisk. 
 

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego  
 

1) Przy wejściu na salę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe 
dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji. 
2) Młodzież korzystają z szatni w sali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy 
przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się  
i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych 
odstępach we wskazanym miejscu. 
3) Uniemożliwiony zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach 
szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń. 
4) Lekcje zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie 
ćwiczących w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni. 
5) Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem. 
6) Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie 
można używać. 
7) Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia  
i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna). 
8) Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, 
trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 
9) W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej 
przestrzeni. 
10) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 
lub dezynfekować, będzie usunięty lub uniemożliwiony do niego dostęp. 
11) Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą 
czyszczone lub dezynfekowane. 
12) W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny będą umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 
zajęciach. 
 

Procedury bezpieczeństwa w pracowni gastronomicznej 
 

1) Przy organizacji praktycznej nauki zawodu obok warunków higienicznych 
wymaganych przepisami prawa HCCP, utrzymania wysokiej higieny stanowisk pracy, 
opakowań, produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 
higieny osobistej, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące 
zabezpieczenia nosa i ust przyłbicą/maseczką w czasie trwania zajęć w pracowniach 
gastronomicznych. 
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2) W lekcji może uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  
w warunkach domowych. 
3) Przed wejściem do pracowni uczeń zobowiązany jest do skorzystania z płynu do 
dezynfekcji rąk.  
4) Obowiązują ogólne zasady higieny: strój ochronny, częste mycie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust 
5) Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub 
dezynfekować. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk 
pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 
higieny osobistej. 
6) Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe 
naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć 
7) Dokładnie należy umyć wszystkie produkty, które posłużą do przygotowania potrawy. 
Przystępując do gotowania należy dokładnie wyczyścić narzędzia kuchenne, deski oraz blaty 
robocze. Separować od siebie produkty surowe i gotowe do spożycia.  
8) Należy oddzielać surowe mięso, drób i owoce morza od innej żywności. Stosować  
do przygotowywania surowej żywności innych noży i desek do krojenia. W  oddzielnych 
pojemnikach magazynować żywność surową i już ugotowaną. 
9) Wskazane jest jej umieszczenie przygotowanej żywności w lodówce zapewniając 
temperaturę poniżej 5 stopni Celsjusza. Przed podaniem powinno się podgrzać potrawy  
do temperatury 60 stopni Celsjusza. Ważne jest również, aby zamrożonej żywności  
nie rozmrażać w temperaturze pokojowej, zaleca się zanurzenie produktu w ciepłej wodzie. 
10) Spożywanie posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych 
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie 
epidemii. Po posiłku konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej 
grupie. 
 
 
Procedury bezpieczeństwa w pracowni komputerowej 
1) Uczniowie do sali komputerowej wpuszczani są przez nauczyciela/opiekuna pracowni. 
2) Uczniów na korytarzu przy wejściu do sali obowiązuje zasada dystansu społecznego. 
3) Przed i po zajęciach uczeń/uczniowie dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji 
4) Uczniowie zajmują wyznaczone - przydzielone na pierwszych zajęciach edukacyjnych 
stanowisko komputerowe. 
5) Po każdej lekcji sala komputerowa jest wietrzona. 
6) Uniemożliwione zostaje uczniom  przechodzenie i przebywanie między stanowiskami 
komputerowymi w pracowni. 
7) Stanowiska komputerowe po zakończonych zajęciach są czyszczone lub dezynfekowane, 
a podłoga umyta detergentem. 
 
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku 
Ewa Orłowska 
 


