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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA Nr 01/08.2020 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, a w szczególności COVID-19 wśród uczniów, 
opiekunów prawnych uczniów i pracowników Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce. 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS z sierpnia 2020r. dla 
publicznych i niepublicznych szkół i placówek. Procedura obowiązuje od 1 września 
2020 r. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-
CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów oraz pracowników Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce w trakcie 
prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. 

§ 2 Przyjście do szkoły młodzieży i pracowników 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, pracownik bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w innej formie izolacji. 

2. W przypadku, w którym opiekun prawny przyprowadza/odbiera ucznia do/ze szkoły 
nie może posiadać objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.     
W drodze do i ze szkoły opiekunowie, młodzież, pracownicy szkoły przestrzegają 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.  

3. Wchodząc do szkoły uczniowie i pracownicy bezwzględnie muszą dezynfekować ręce 
(miejsca do dezynfekcji znajdują się przy każdym czynnym wejściu do szkoły). 

4. Uczniowie pozostawiający ubrania w szatni zobowiązani są, w miarę możliwości, do 
zachowania dystansu względem innych osób przebywających w szatni. 

5. Pracownicy obsługujący szatnię powinni, w miarę możliwości, jak najczęściej 
dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki i korzystać z innych posiadanych środków 
ochrony osobistej.  

6. Opiekunowie, odprowadzający dzieci/młodzież, mogą wchodzić do przestrzeni 
wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

a) jeden 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.  

 
Ponadto: opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

7. W wejściu do szkoły, wyznaczony przez dyrektora pracownik, może dokonywać 
pomiaru temperatury każdej osoby chcącej wejść do szkoły (użycie bezdotykowego 
termometru). Przy stwierdzeniu temperatury równej lub wyższej niż 38oC osoba nie 
będzie mogła wejść do budynku. 
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Procedury dopuszczają pomiar temperatury w przypadku złego 
samopoczucia/wywiadu u młodzieży i pracowników szkoły.   
W przypadku stwierdzenia temperatury równej lub wyższej niż 38oC u 
dzieci/młodzieży będącymi uczniami Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce, osoba taka umieszczona zostanie w izolatce, a 
opiekun prawny zostanie wezwany do natychmiastowego odebrania jej z placówki. 
Osoba umieszczona w izolatce musi przebywać pod opieką nauczyciela, 
pedagoga/psychologa szkolnego. W sytuacjach budzących wątpliwości, pomiar 
temperatury będzie dokonywany trzykrotnie. 

8. W przypadku zasygnalizowania przez ucznia przebywającego w szkole objawów 
chorobowych związanych z górnymi drogami oddechowymi, temperaturą 
przekraczającą 38oC, uczeń ten zostanie umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu 
(izolatka), a opiekun prawny zostaje zobowiązany do niezwłocznego odebrania go ze 
szkoły. Osoba umieszczona w izolatce musi przebywać pod opieką nauczyciela, 
pedagoga/psychologa szkolnego.  

9. W przypadku stwierdzenia u pracownika (lub zasygnalizowania przez niego samego) 
objawów chorobowych związanych z górnymi drogami oddechowymi, temperaturą 
przekraczającą 38oC, pracownik zostanie zwolniony z wykonywanych czynności 
służbowych i odesłany do domu. Pracownik zostanie poinstruowany o konieczności 
podjęcia dalszych działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2. 

10. O zaistniałych sytuacjach, wskazanych w pkt 7., 8., i 9., związanych z podwyższoną 
temperaturą, zostaną poinformowane następujące instytucje państwowe: 

a) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrołęce, ul. Targowa 4, 07-
410 Ostrołęka, Telefon alarmowy: 604 754 201 

b) Urząd Miasta Ostrołęki - Wydział Oświaty, Telefon: +48 (29) 764 68 11 

11. W przypadku zaistniałych sytuacji, wskazanych w pkt 7., 8., i 9., niezwłocznie ustala 
się następujące ważne fakty: 

a) o której godzinie uczeń/pracownik przybył do szkoły, 
b) w jaki sposób dotarł do szkoły, 
c) z kim przebywał podczas pobytu w szkole, 
d) w jakich pomieszczeniach przebywał. 

12. U ucznia lub pracownika, u którego stwierdzono podejrzenie COVID-19, należy 
wykonać następujące czynności: 

a) ucznia oddelegować do nauki zdalnej do czasu ustalenia, czy jest osobą chorą 
na COVID-19 lub nosicielem choroby zakaźnej COVID-19, 

b) w przypadku wyniku pozytywnego u ucznia/pracownika powiadomić 
niezwłocznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrołęce, 
Urząd Miasta Ostrołęki - Wydział Oświaty oraz powiadomić osoby, które miały 
kontakt z zarażonym o zaistniałym zagrożeniu chorobą zakaźną. 

13. W przypadku wskazanym w pkt 10. wszelkie dalsze czynności należy realizować 
zgodnie z dalszymi zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Ostrołęce i Urzędu Miasta Ostrołęki - Wydział Oświaty w celu zminimalizowania 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. 
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§ 3 Sposób organizowania zajęć 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia przypomina na zajęciach o zasadach: 
a) zakrywaniu nosa i ust w miejscach wskazanych w zaleceniach wydanych przez 

MEN, MZ i GIS, 
b) dezynfekcji rąk, 
c) zgłaszania niepokojących objawów wskazujących na chorobę COVID-19. 

2. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
3. Młodzież po każdorazowym wejściu do sali powinna, pod nadzorem 

nauczyciela/nauczycielki, zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym 
umieszczonym w każdej sali lekcyjnej, hali sportowej i w innych miejscach, z 
zachowaniem określonych przez GIS zasad. 

4. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez młodzież, jak  
i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia. 

5. W salach komputerowych, pracowniach zawodowych należy, w miarę możliwości, 
każdorazowo dezynfekować sprzęt używany przez uczniów i nauczycieli - zgodnie z 
zaleceniami producenta danego urządzenia. 

6. Sale, w których organizowane są zajęcia z młodzieżą, powinny być wietrzone przez 
nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na 45min. 

7. W sali gimnastycznej, na boisku szkolnym po każdych zajęciach używany sprzęt 
sportowy powinien zostać umyty lub zdezynfekowany – w miarę możliwości. 

8. W przypadku konieczności prowadzenia nauki w innej formie niż stacjonarna, będą 
podejmowane wszelkie działania ułatwiające prowadzenie efektywnej nauki. O 
konieczności prowadzenia nauki zdalnej będą informowani uczniowie i opiekunowie 
uczniów.  

§ 4 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego 
obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się 
personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i 
uzupełniania go w razie potrzeby. 

2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości 
zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac minimalizujących rozprzestrzenianie 
się wirusa. Powinny być dezynfekowane w szczególności powierzchnie dotykowe: 
poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, krzesła i powierzchnie płaskie, w tym 
blaty w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w wykazie 
przeprowadzanych dezynfekcji – sprzątania pomieszczeń w szkole ZSZ Nr 3, Załącznik 
Nr 1 do procedury bezpieczeństwa Nr 01/08.2020. 

3. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości, powinni 
wykonywać wszelkie prace w taki sposób, aby minimalizować kontakt z uczniami. 

4. Należy wietrzyć pomieszczenia, co najmniej raz na godzinę, w zależności od 
warunków atmosferycznych na zewnątrz budynku. 
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5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych kontrolować należy stan mydła, środka 
dezynfekującego oraz czy znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

6. W przypadku wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę 
COVID-19 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Ostrołęce, należy niezwłocznie przeprowadzić dezynfekcję wszystkich pomieszczeń 
oraz gruntowne sprzątanie budynku szkoły – według zaleceń Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrołęce. 

§ 5 Organizacja żywienia 

1. Poddać do weryfikacji procedurę HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control 
Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. 

2. Personel kuchni powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami, w 
sposób, na ile jest to możliwe, podczas prac w kuchni i na stołówce szkolnej. 

3. Zaleca się, aby personel kuchni podczas kontaktu z uczniami oraz nauczycielami 
zasłaniał usta i nos w zależności od aktualnych wytycznych GIS. 

4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, która 
dotyczy również opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców. 

5. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do 
przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest 
posiłek, a także sprzętów służących stołującym się do jego spożycia. 

6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 
temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

7. Na bieżąco wdrażać wszelkie wytyczne i zalecenia wydane przez MEN, MZ i GIS. 

§ 6 Pomieszczenie na odizolowanie osoby: „Izolatka”  

1. Pomieszczenie wyznaczone na „Izolatkę” należy dezynfekować każdorazowo po 
skorzystaniu przez osobę przejawiającą objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
wywołującym chorobę COVID-19.  

§ 7 Kontakt z osobami trzecimi 

1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik 

szkoły powinien zachować odległość, co najmniej 1,5 m, a także zobowiązany jest do 
stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. 

3. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi. 
4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku 

stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania 
twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 

§ 8 Pozostałe regulacje 

1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą 
przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony 
internetowej szkoły. 
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2. Na tablicy informacyjnej, w wejściach do szkoły znajdują się aktualne numery 
telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ 
opiekunów prawnych uczniów poprzez: 

a) wysłanie informacji za pośrednictwem środków przeznaczonych do 
komunikacji zdalnej, 

b) umieszczenie na stronie internetowej szkoły https://zsz3.ostroleka.edu.pl/ 
c) zamieszczone ogłoszeń na tablicach ogłoszeń znajdujących się w szkole. 

4. Postanawia się, iż procedura ta będzie modyfikowana i uzupełniana w zależności od 
aktualnych zagrożeń epidemiologicznych - zgodnie z zaleceniami MEN, MZ i GIS. 

https://zsz3.ostroleka.edu.pl/

