
 

Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z ewentualnymi 

zachorowaniami z powodu koronawirusa i z ewentualnym potwierdzonym zachorowaniem z 

powodu koronawirusa w Zespole Szkół Technicznych w Kole                                                              

I Cel procedury 

1. Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu uczniów i pracowników w szkole oraz 

chronić przed rozprzestrzenieniem się choroby. 

2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku z 

zachorowaniami z powodu koronawirusa, aby zdrowi uczniowie/pracownicy szkoły nie byli 

narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej. 

II Profilaktyka - do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi. 

1. W momencie złego  samopoczucia uczeń będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w 

oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od 

powrotu – uczeń nie powinien przychodzić do szkoły. Powinien niezwłocznie zasięgnąć 

pomocy medycznej. 

2. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, a jeżeli uczeń ma 

przeciwwskazania zdrowotne do stosowania tego środka, natychmiast powinien umyć ręce 

wodą z mydłem.  

3. Uczeń, wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej, ma obowiązek umyć ręce według 

wywieszonych w toaletach instrukcji - pod ciepłą, bieżącą wodą, przy użyciu mydła 

dezynfekcyjnego, wytrzeć ręce w papierowy ręcznik.  

4. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem 

lub chusteczką, jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyć ręce używając mydła i 

wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu. W strefach wspólnych stosować           

środki ochrony dróg oddechowych (np. maseczka ,przyłbica). 

5. Zachować bezpieczną odległość - co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha 

i ma gorączkę. Unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans przebywając na 

korytarzu, w toalecie lub w innych pomieszczeniach wspólnych  na terenie szkoły. 

6. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust.  

7. Nie pić napojów wspólnie z tej samej butelki, nie dawać „gryza” jedzenia nikomu, nie 

częstować nikogo żywnością znajdującą się w woreczku (np. chipsy, paluszki, ciastka)- palce 

dłoni mogą zawierać zarażoną ślinę. 

8. Z szatni szkolnej uczeń korzysta indywidualnie stosując się do zaleceń i wskazówek obsługi.  

9. Jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi. 

10. Uczniowie pojedynczo udają się do sekretariatu w szkole stosując środki ochronne dróg 

oddechowych i zachowując minimum 1,5 m odległość, oczekując w kolejce. 

11. Osoby postronne (rodzice/opiekunowie) mogą wejść na teren szkoły z wykorzystaniem 

środków bezpieczeństwa dróg oddechowych i dezynfekcji dłoni. 

 



III Postępowanie w przypadku podejrzenia u ucznia zakażeniem wirusem covid -19. 

1. Uczeń swoje złe samopoczucie natychmiast zgłasza wychowawcy, a w przypadku jego 

nieobecności, innemu nauczycielowi  dyrektorowi szkoły. 

2. Uczeń wraz z nauczycielem/dyrektorem przechodzi do wydzielonego pomieszczenia 

izolacyjnego na terenie szkoły lub warsztatów szkolnych (izolacja ucznia), gdzie ma mierzoną 

temperaturę ciała przez pielęgniarkę szkolną. Wychowawca telefonicznie informuje rodzica o 

złym samopoczuciu ucznia i prosi o odebranie ucznia ze szkoły (pomieszczenia izolacyjnego). 

Rodzice po odebraniu ucznia ze szkoły niezwłocznie informują dyrektora o stanie zdrowia 

dziecka.  

3. Dyrektor szkoły w przypadku uzasadnionego podejrzenia o zakażeniu covid-19 powiadamia 

PSSE w Kole celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania. Na podstawie 

wytycznych wraz z organem prowadzącym podejmują decyzje odnośnie dalszych działań.  

4. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z 

podejrzeniem koronawirusa, dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym państwowym 

inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu 

przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przewietrzenia szkoły. 

 

IV Obowiązki pracowników pedagogicznych szkoły dotyczących profilaktyki w zakresie zakażenia 

covid-19. 

1. Wychowawca klasy ma obowiązek porozmawiać z uczniami na temat przestrzegania 

podstawowych zasad higieny oraz profilaktyki przed zakażeniem koronawirusem, 

odnotowując to w dzienniku oraz opracować lub zaktualizować ścieżkę szybkiego kontaktu z 

rodzicami. 

2. Wychowawca klasy decyduje o formach spotkań i kontaktach z rodzicami, z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa dotyczących pandemii.  

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek zapewnić dopływ świeżego powietrza do sal 

dydaktycznych – wymiana powietrza powinna zapewnić użytkownikom komfort. 

4. W salach lekcyjnych i pracowniach zajęć praktycznych za dezynfekcję klamek, stolików, 

sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi odpowiedzialny jest  nauczyciel. Częstotliwość 

dezynfekcji powinna się odbywać po każdej zmianie grup. 

5. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny odbywać się w miarę możliwości na świeżym 

powietrzu, a sprzęt sportowy, urządzenia i sale gimnastyczne dezynfekowane po każdym 

dniu zajęć.  

6. Wszelkie wyjścia klas na zajęcia poza teren szkoły powinny odbywać się wyłącznie za zgodą 

dyrektora szkoły, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dotyczących pandemii. 

7. Przerwy lekcyjne młodzież powinna spędzać na boisku szkolnym oraz patio pod nadzorem 

nauczycieli. 

 

 

 



V Obowiązki pracowników niepedagogicznych szkoły dotyczących profilaktyki w zakresie zakażenia 

covid-19. 

1. Pracownicy niepedagogiczni widząc fakt niestosowania się uczniów do procedur 

zapobiegających zarażeniom koronawirusem mają obowiązek porozmawiać z uczniami na 

temat przestrzegania podstawowych zasad higieny. 

2.  Osoba sprzątająca ma obowiązek po każdej przerwie śródlekcyjnej zdezynfekować tzw. 

Przestrzenie wspólne tj. toalety uczniowskie, nauczycielskie oraz poręcze klatki schodowej. 

3. Obsługa sklepiku szkolnego - ajent ma obowiązek prowadzić działania dezynfekcyjne w 

pomieszczeniach kuchni i barku. 

4. Osoba sprzątająca ma obowiązek po każdym zdezynfekowaniu odnotować ten fakt 

własnoręcznym podpisem na karcie działań dezynfekcyjnych w szkole. 

 
 

 

 

 

  

   

 

 

 


