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I. Zasady funkcjonowania szkoły. 
1. Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie wznawia funkcjonowanie  

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia  

i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie 

ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt 

telefoniczny lub mailowy. 

3. Obowiązują dwa wejścia do szkoły. Wejście główne dla klas trzecich i czwartych oraz 

wejście boczne (przy restauracji orientalnej) dla klas pierwszych i drugich. 

Opuszczenie budynku szkoły tylko wyjściem głównym. 

4. Wszystkie szatnie znajdują się na najniższym poziomie szkoły. Możliwe jest również 

korzystanie z indywidualnych szafek uczniów znajdujących się na terenie szkoły 

z zachowaniem bezpiecznej odległości. 

5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 

obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego 

obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. 

6. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować 

dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

a) zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 

b) zakrycie nosa i ust, 

c) obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

d) ograniczone przemieszczanie się po szkole, 

e) ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 

7. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore,  przebywają  na  kwarantannie lub  

w izolacji. 

8. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

9. Szkoła zaleca noszenie maseczek przez uczniów w przestrzeniach wspólnych (szatnie, 

korytarze, ciągi komunikacyjne i inne). Jeśli uczeń nie może nosić maseczki lub ma objawy 

podobne do przeziębienia lecz występujące na tle alergicznym (katar, kaszel) powinien 

przedstawić zaświadczenie lekarskie. 

10. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody. 

11. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane. 

12. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. 

13. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie 

mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są 

wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub 

dezynfekować. 

14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach. 

15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 
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16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

17. Zajęcia w pracowniach zawodowych odbywają się zgodnie  z regulaminami pracowni 

uwzględniającymi wytyczne bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

 

II. Zasady funkcjonowania szkoły dotyczące uczniów. 
1. Do szkoły może wejść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. Uczeń, co do którego zachodzi podejrzenie infekcji górnych dróg oddechowych lub 

jakiejkolwiek choroby zakaźnej, pozostaje w domu do czasu ustąpienia objawów. O tym 

fakcie rodzice / opiekunowie prawni informują szkołę/ wychowawcę zgodnie z ustalonym 

sposobem (telefon do sekretariatu).  

3. Jeżeli niepokojące objawy zostaną zauważone na terenie szkoły, uczeń niezwłocznie 

kierowany jest do izolatki, skąd odbierają go rodzice / opiekunowie prawni. Uczeń 

pełnoletni może samodzielnie opuścić teren szkoły przy zapewnieniu braku kontaktu 

z innymi osobami, po poinformowaniu o tym dyrektora lub wychowawcy..  

4. W każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się 

z lekarzem lub Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.  

5. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.  

6. W częściach wspólnych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (zwłaszcza podczas 

przerw międzylekcyjnych) oraz utrzymywania bezpiecznej odległości.  

7. W salach lekcyjnych zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe. Należy stosować się do 

wskazań nauczyciela.  

8. Bezpośrednio przed użyciem kredy/pisaka należy zdezynfekować ręce.  

9. Uczniom przebywającym na zajęciach dokonuje się pomiaru temperatury podczas dwóch 

pierwszych godzinach lekcyjnych w danym oddziale. 

10. Przebywając na terenie szkoły, uczniowie dopilnowują częstego mycia i dezynfekcji rąk, 

w tym przy wejściu do sal lekcyjnych.  

11. Należy unikać niepotrzebnego grupowania się na terenie szkoły, zwłaszcza podczas 

przerw. 

12. Zabrania się uczniom wymiany przedmiotów osobistych, elektronicznych, przyborów 

szkolnych i podręczników.  

13. Zabrania się opuszczania terenu szkoły podczas zajęć.  

14. Szkoła nie zapewnia uczniom maseczek i przyłbic do ochrony ust i nosa. 

Obowiązek realizowany jest w ramach zasobów własnych ucznia.  

 

III. Zasady funkcjonowania szkoły-  rodzice / opiekunowie prawni. 
1. Zaleca się kontakt ze szkołą/ wychowawcą za pomocą komunikatora dziennika 

elektronicznego, MS Teams bądź telefoniczny.  

2. Bezpośredni kontakt z wychowawcą, dyrektorem lub nauczycielami odbywa się 

po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Zasada ta nie dotyczy zaplanowanych 

spotkań z rodzicami.  

3. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z sekretariatem, księgowością pobyt 

na terenie szkoły podlega rejestracji.  
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4. Rodzice, we współpracy z wychowawcami, uzgadniają główne metody komunikacji 

związane z procesem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.  

5. Bezpośredni kontakt z dyrektorem placówki jest możliwy po uprzednim umówieniu 

spotkania.  

6. Szkoła nie zapewnia rodzicom/ opiekunom prawnym maseczek i przyłbic do ochrony ust 

i nosa. Obowiązek realizowany jest w ramach zasobów własnych rodzica/ opiekuna 

prawnego.  

 

IV. Zasady funkcjonowania szkoły- nauczyciele. 
1. Każdy nauczyciel podlega rygorom związanym z dezynfekcją dłoni i zasłanianiem ust i 

nosa. Szkoła zapewnia nauczycielom płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne bądź 

przyłbice i rękawiczki.  

2. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z planem nauczania, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa epidemicznego. Nauczyciele pełnią dyżury w wydzielonych obszarach 

zgodnie z opracowanym harmonogramem.  

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest obserwować uczniów i reagować w przypadku 

zauważenia niepokojących objawów u uczniów lub pracowników szkoły.  

4. Wychowawcy klas we współpracy z rodzicami uzgadniają główne metody komunikacji 

związane z procesem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.  

5. Wychowawcy klas są zobowiązani skutecznie poinformować uczniów i ich rodziców/ 

opiekunów prawnych o szczególnych zasadach obowiązujących podczas pandemii korona 

wirusa oraz o działaniach podejmowanych w razie zauważenia niepokojących objawów 

zdrowotnych u uczniów.  

6. Nauczyciele mają obowiązek skierować ucznia nieobecnego podczas pomiaru 

temperatury we wskazane miejsce w celu dokonania badania.  

7. Sale lekcyjne wietrzone są po każdych zajęciach. Jeśli warunki pogodowe na to 

pozwalają, zaleca się pracę przy otwartych oknach podczas zajęć.  

8. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowują i przekazują uczniom zasady 

obowiązujące na tych zajęciach oraz warunki korzystania z szatni. 

 

V. Zasady funkcjonowania szkoły dotyczące pracowników administracji i obsługi. 
1. Pracownicy Zespołu Szkół nr 1 przychodzą do pracy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów 

infekcji górnych dróg oddechowych czy podwyższonej temperatury.  

2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury 

(termometr dostępny u woźnego lub pielęgniarki szkolnej).  

3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie 

dyrektora szkoły.  

4. W przypadku podejrzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w 

godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do 

izolatki i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.  

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły dezynfekują ręce płynem do 

dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu instrukcją.  

6. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.  
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7. Podczas poruszania się po terenie szkoły (poza swoim miejscem pracy) pracownicy 

administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek 

ochronnych, ewentualnie przyłbic.  

8. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej 

przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1, 5 metra.  

9. Każdorazowo po kontakcie z osobą z zewnątrz pracownik ma obowiązek 

zdezynfekowania przyłbicy oraz zmiany bądź dezynfekcji rękawiczek.  

10. Zakazuje się przemieszczania po terenie szkoły pracowników bez ważnego powodu. 

Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.  

11. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad 

zapobiegawczych, które istotnie mogą wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia:  

a) często myć ręce zgodnie z instrukcją.  

b) stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.  

c) unikać dotykania oczu, nosa i ust.  

 

VI. Obowiązki pracowników obsługi szkoły. 
1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz 

sanitariatów i ich wyposażenia.  

2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie 

minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.  

3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie. 

4. Myją detergentem lub dezynfekują sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć 

praktycznych.  

5. Myją detergentem lub dezynfekują używany w sali gimnastycznej i siłowni sprzęt 

sportowy oraz podłogi po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

6. Wietrzą części wspólne (korytarze), pomieszczenia szkoły, w których są organizowane 

zajęcia, w miarę możliwości, co najmniej raz na godzinę, jeżeli nie jest to możliwe zawsze 

po zakończeniu zajęć.  

7. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują wszelkie wyposażenie, 

blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych 

oraz powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.  

8. Przy przyjmowaniu z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek 

pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające środków 

ochrony osobistej.  

9. Pracownicy administracji i obsługi szkoły powinni ograniczyć kontakty z uczniami 

i nauczycielami wyłącznie do niezbędnego minimum.  

10. Pracownicy administracji i obsługi są zobligowani do obserwowania uczniów, 

a stwierdzone podejrzenie infekcji górnych dróg oddechowych lub podobnych 

bezzwłocznie zgłaszać dyrektorowi szkoły.  

11. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi wspomagają i nadzorują proces obserwacji 

uczniów pod kątem niepokojących objawów zdrowotnych. 
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VII. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zarażenia wirusem covid-19 

u pracownika w  Zespole Szkół  nr 1  w Koszalinie. 
1. Pracownik, który u siebie zaobserwował gorączkę, kaszel lub duszności (objawy 

zarażenia)  nakłada rękawice ochronne, maskę jednorazową lub przyłbicę oraz fartuch 

ochronny. 

2. Pozostaje w jednym wyznaczonym miejscu i z nikim się nie kontaktuje. 

3. Informuje dyrektora o występujących i niego objawach choroby 

4. Dyrektor wyznacza niezwłocznie osobę przejmującą obowiązki pracownika. 

5. Jeżeli pracownik miał kontakt z młodzieżą naszej szkoły dyrektor informuje uczniów, 

aby się nie zbliżały do pracownika, założyły jednorazowe  maski  ochronne 

i zdezynfekowały ręce. 

6. Pomieszczenie, w którym przebywa zarażony pracownik musi mieć otwarte okno. 

7. Jeżeli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami to wraz z osobą wyznaczoną 

przez dyrektora dezynfekują ręce, zakładają maski ochronne, opuszczają salę, która 

następnie jest wietrzona i dezynfekowana. 

8. Zarażony pracownik niezwłocznie opuszcza teren szkoły z zaleceniem kontaktu z 

lekarzem i stacją SANEPID. 

9. Kliniczne objawy zakażenia u pracownika eliminują go z wykonywania dalszej pracy 

w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie na okres choroby. 

 

VIII. Procedura  postępowania  w razie stwierdzenia  zagrożenia wirusem  covid – 19  

u uczniów w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie. 
1. Nauczyciel który zauważył u ucznia objawy koronawirusa (kaszel, duszności lub gorączkę) 

zakłada maskę lub przyłbicę i rękawiczki jednorazowe. 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że musi: 

a) przebywać w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu, 

b) przodem do ściany lub okna, 

c) założyć maskę jednorazową lub przyłbicę, 

d) zdezynfekować ręce, 

e) nałożyć jednorazowe rękawice 

3. Nauczyciel informuje dyrektora lub któregoś z zastępców, który wyznacza osobę która 

w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców lub opiekunów. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców lub opiekunów nakazując odebranie ucznia ze szkoły 

wskazując na kontakt z lekarzem. 

5. Nauczyciel zakazuje uczniom kontaktu z chorym uczniem, nakazuje aby uczniowie założyli 

maski i po zdezynfekowaniu rąk rękawice jednorazowe, następnie wietrzy 

pomieszczenie. 

6. Przekazuje ucznia wyznaczonej przez dyrektora osobie przekazując imię i nazwisko oraz 

obserwowane objawy. 

7. Uczeń prowadzony jest do izolatki i z wyznaczoną przez dyrektora osobą czeka na odbiór 

ucznia przez rodziców. 

8. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę lekcyjną, która jest dezynfekowana przez 

odpowiednie osoby w szkole. 

9. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy wirusa w momencie 

przyjścia na lekcje  
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10. Rodzic ma obowiązek poinformować dyrektora Zespołu Szkół nr 1 o potwierdzonym 

zakażeniu wirusem COVID -19 uczniu. 

 

 

IX. Procedura zachowania uczniów  i nauczycieli podczas nauki oraz na przerwach 

w  Zespole Szkół nr 1  w Koszalinie. 
1. Na terenie szkoły pracownicy i uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczki/przyłbicy. 

2. Należy unikać dotykania okolic ust, nosa i oczu. 

3. Po wejściu do sali lekcyjnej należy zdezynfekować dłonie.  

4. W czasie zajęć możliwe jest przebywanie bez maseczki. Poza salą lekcyjną noszenie 

maseczki jest obowiązkowe. 

5. W czasie zajęć należy ograniczyć przemieszczanie się po sali. Uczniowie nie pracują 

w grupach. Sprzęt i materiały wykorzystane podczas zajęć należy dezynfekować. 

6. Uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów.  

7. W czasie tzw. zajęć zblokowanych (dwie, trzy godziny danego przedmiotu) nauczyciel ma 

prawo decydować o przerwie (nie musi być ona wyznaczona dzwonkiem lekcyjnym). 

W tym czasie należy wywietrzyć salę a uczniowie opuszczają salę. Przebywają jednak 

w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela. Jeśli jest to możliwe, zaleca się również 

wietrzenie sali w czasie zajęć. 

8. W czasie przerw należy zachowywać dystans społeczny, unikać zgromadzeń.  

Uczniowie powinni przebywać w tym czasie w miejscu najbliższym sali lekcyjnej, w której 

mają zajęcia. 

9. Uczniowie w czasie przerw nie opuszczają budynku szkoły.  

10. Z toalet na parterze (przy małej sali gimnastycznej) korzystają uczniowie, którzy mają 

zajęcia na parterze i pierwszym piętrze. Z toalet na drugim piętrze korzystają uczniowie, 

którzy mają zajęcia na II i III piętrze.  Należy pamiętać o myciu i dezynfekcji dłoni.  

 

X. Procedura dezynfekcji pomocy dydaktycznych w  Zespole Szkół nr 1   

w Koszalinie. 
1. Wyłącza się z użytkowania pomoce dydaktyczne i sprzęty, których nie można skutecznie 

zdezynfekować. 

2. W czasie otwarcia szkoły w dobie epidemii COVID –19 zarządza się podwójny zakres 

dezynfekcji pomocy dydaktycznych: po wyjściu uczniów z sali oraz po każdym dniu zajęć. 

3. Pomoce dydaktyczne dopuszczone do użytku należy czyścić w dwóch etapach: 

 

Etap 1: mycie 

Każdą pomoc dydaktyczną należy dokładnie wyczyścić — powierzchnię należy przemyć ciepłą 

wodą z dodatkiem środka myjącego. 

Etap 2: dezynfekcja 

Przed dezynfekcją każda pomoc dydaktyczna powinna zostać umyta — dezynfekcja jest 

drugim etapem postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa higienicznego.  

Pomoce dydaktyczne powinny być dezynfekowane: zarejestrowanym środkiem 

nietoksycznym dla uczniów: 
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a) środkiem utleniającym w rozcieńczeniu 1:100, 

b) dezynfekującą chusteczką nasączoną 70% alkoholem. 

Środków dezynfekujących należy używać zgodnie z zaleceniami producenta — skrócenie 

czasu dezynfekcji nie zapewni skuteczności całego procesu, natomiast jego wydłużenie może 

mieć szkodliwy wpływ na przedmiot. 

 

 

XI. Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole. 
1. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

2. Przy wejściu głównym do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału 

zakaźnego i służb medycznych. 

3. Przy wejściach do szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk,  

z których obowiązana jest skorzystać każda  osoba wchodząca do budynku szkoły. 

Zobowiązuje się personel sprzątający  do regularnego  sprawdzania stanu  pojemników  

z płynem i uzupełniania ich w razie potrzeby. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują 

się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych. 

4. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do 

szkoły zdezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 

oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. 

5. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, 

w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co 

najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 

światła,  uchwytów,  poręczy  krzeseł  i  powierzchni  płaskich,  w tym blatów w salach 

i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków. Przeprowadzenie prac 

porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych przygotowanym 

na dany tydzień. 

6. Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel dokonuje codziennego monitoringu prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 

pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni  płaskich, w  tym  blatów  w salach 

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie  

czasu niezbędnego do wywietrzenia  dezynfekowanych  pomieszczeń  i przedmiotów, tak 

aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

9. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania 

higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, 

przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Należy również zwracać 

uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
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10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub 

dezynfezkować. 

11. Należy regularnie wietrzyć sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę i w czasie przerwy. 

 

XII. Procedura mierzenia temperatury w  Zespole Szkół nr 1  w Koszalinie. 
1. Temperaturę mierzą wyznaczone do tego osoby - pracownicy obsługi. 

2. Każdy uczeń ma mierzoną temperaturę w klasie na pierwszej lekcji w danym oddziale 

bądź przy wejściu do szkoły. 

3. Pomiary zostają zaraportowane, i znajdują się w dokumentacji szkoły. 

4. Termometry zostaną zdezynfekowane, po użyciu w każdej klasie. 

5. Zdezynfekowane termometry przechowywane są w specjalnym pojemniku na dyżurce 

szkoły. 

6. W przypadku wystąpienia gorączki, uczeń zostaje umieszczony w izolatce. Dyrekcja szkoły 

powiadamia rodzica, który jest zobowiązany do odebrania ucznia ze szkoły. 

7. Pomiarowi temperatury poddawane są wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 

 

XIII. Procedura dotycząca osób wchodzących na teren  szkoły nie będących jej 

pracownikami.  

Dotyczy petentów, rodziców, innych osób. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa 

Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii covid-19. 

1. Osoby wchodzące do budynku szkoły muszą posiadać osłonięte usta i nos. 

2. Pracownicy szkoły, którzy nie mają styczności z osobami z zewnątrz nie muszą zasłaniać 

ust i nosa. Pracownicy firm zewnętrznych np. wykonujący remont w szkole nie zakrywają 

ust i nosa podczas pracy fizycznej jeśli nie mają kontaktu z pracownikami szkoły 

3. Przy wejściu dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji. 

4. Pracownik portierni prowadzi rejestr osób wchodzących na teren ZS nr 1. 

5. Interesanci wchodzą do budynku pojedynczo i są kierowani bezpośrednio do miejsca, 

gdzie będą mogli załatwić swoją sprawę, bez zbędnego przemieszczania się po budynku. 

6. Interesanci zachowują dystans co najmniej 1,5 metrów od pracownika szkoły lub 

nauczyciela przez którego zostają przyjęci.  

7. W sekretariacie szkoły może przebywać w danym momencie tylko 1 interesant (osoba 

spoza stałej kadry pracowników). 

8. W miarę możliwości interesantów należy umawiać telefonicznie na określoną godzinę, 

a sprawy nie wymagające stawiennictwa osobistego załatwiać drogą mailową lub 

telefoniczną. 

9. Należy stosować bieżące zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji 

i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
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XIV. Procedura dotycząca pracowników przebywających na terenie szkoły  

(stale bądź czasowo). 
1. Do budynku szkoły mogą wchodzić pracownicy, którzy nie wykazują objawów zakażenia 

wirusem covid-19. Pracownicy, którzy podejrzewają u siebie wystąpienie choroby 

zakaźnej, gorączki, objawów grypopochodnych i innych niepokojących objawów powinni 

pozostać w domu i powiadomić służby medyczne. 

2. Pracownicy na swoich stanowiskach pracy nie muszą zakrywać ust i nosa  

z wyjątkiem pracowników, którzy bezpośrednio obsługują interesantów. 

3. Należy zachować odstęp pomiędzy pracownikami szkoły na co najmniej 1,5 metra. 

4. Podczas kontaktu z dokumentami należy stosować rękawiczki ochronne lub płyn 

do dezynfekcji. 

5. Należy dbać o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy w tym wietrzenie 

pomieszczeń. 

6. Należy redukować, na tyle, na ile to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami, 

nie gromadzić się. 

7. Po każdorazowym wejściu do budynku szkoły zdezynfekować ręce. 

8. Nauczyciele i pracownicy szkoły przebywający w szkole czasowo np. w celu załatwienia 

konkretnej sprawy bądź przekazania dokumentacji zobowiązani są do zakrywania ust 

i nosa oraz stosowania się do procedur jakie obowiązują wszystkich innych pracowników. 

9. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów wskazujących na zakażenie covid-19 

należy bezwzględnie stosować procedurę postępowania na wypadek wystąpienia covid-

19. 

 

XV. Procedura wyjścia grupy uczniów na boisko szkolne. 
1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły. 

2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  będą korzystają 

z boiska szkolnego, przy zachowaniu dystansu społecznego. 

3. Podczas zajęć nauczyciel prowadzący lekcje a podczas przerw nauczyciel dyżurujący na 

boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

między nimi.  

4. W szatni szkolnej uczniowie przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie 

z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra. 

 

XVI. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki 

zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i 

rozprzestrzeniania się korona wirusa w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie. 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-

CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania 

pandemii/epidemii): 

1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, 

metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). 
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2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być 

uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na 

odpady zmieszane. 

 

XVII. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych  

i specjalistycznych w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie. 

Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

1. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po Sali 

bez koniecznej potrzeby.  

2. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy 

wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

3. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

4. Przed wyjściem z Sali, uczniowie dezynfekują ręce. 

 

 

XVIII. Procedura organizacji pracy biblioteki. 
1. Zasady zwrotu zbiorów bibliotecznych: 

a) nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu 

książek oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej, 

b) wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały 

kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich 

odkupienia lub zapłacenia za książki, 

c) nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres e-mail w celu 

kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń, 

d) książki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, 

wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania 

się osób), 

e) uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce 

i rękawiczkach, 

f) w pomieszczeniu biblioteki może przebywać tylko 1 osoba zwracająca książki. 

2. Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do bibliotek: 

a) egzemplarze wypożyczone do domu winien przyjmować personel zaopatrzony 

w rękawiczki lateksowe lub nitrylowe,  

b) należy ograniczyć bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji, 

c) nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi 

opartymi na detergentach i alkoholu, 

d) przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 72 godzin, 

e) należy dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami 

przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi, zawierającymi alkohol, 

f) w przypadku pojawienia się potwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie 

kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, 

z którymi pracownik miał kontakt. 

3. W okresie zagrożenia epidemiologicznego zaleca się niekorzystanie z czytelni i sprzętu 

komputerowego znajdującego się na terenie biblioteki. 

 


