
 

 

Organizacja bezpieczeństwa przebywania na terenie 

Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie   

w czasie epidemii Covid-19 

 

 
1. Brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest konieczna do 

zapewnienia realizacji zajęć oraz prawidłowego funkcjonowania placówki.  

 

2. Wszystkie osoby przebywające w szkole są zobowiązane do stosowania się do zasad: 

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),  

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem 

lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),  

 

2. Wszystkie osoby przebywające w szkole są zobowiązane do: 

- stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji 

rąk, w tym szczególnie: 

a. przy wejściu do placówki, 

b. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,  

c. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,  

d. po usunięciu środków ochrony osobistej, 

 

− nie noszenia biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić 

żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, 

dezynfekcję rąk, 

 

− używania w miarę możliwości osłony ust i nosa podczas zajęć i wykonywania czynności oraz 

poinformowania dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób 

dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

 

3. Zobowiązuje się osoby przebywające w szkole do: 

- wyrzucania zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych 

workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach. 

 - nie korzystania z telefonów podczas zajęć 

- korzystanie podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych 

- wyrzucania po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych do kosza na śmieci. 

 

4. Osoby przebywające na terenie placówki zobowiązane są do dbania o zachowanie 

odpowiedniego dystansu społecznego wynoszącego min.1,5 odstęp 

 

5. Do placówki nie mogą wchodzić osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą 

chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie 

 

6. U kadry pedagogicznej i niepedagogicznej codziennie następuje pomiar temperatury ciała 

możliwy jedynie po uprzednim uzyskaniu ich zgody (załącznik 1). 

 

7. Z pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi ustalono szybką ścieżkę komunikacji ze 

wskazaną osobą w przypadku ich złego samopoczucia. 

 

8. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej 

wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej. 



 

 

9. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

 

 


