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Na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – stan na 

1.09.2021 r. (opublikowany 2 sierpnia 2021 r.) 

 

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego stosuje się wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego oraz zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

 

I. Zasady ogólne 

 

1. Do szkoły przychodzą wyłącznie osoby (uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

administracji i obsługi) bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

 

2. W drodze do i ze szkoły wszyscy przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 

3. Osoby wchodzące do budynku szkoły lub internatu zobowiązane są do dezynfekcji 

dłoni oraz używania maseczek ochronnych we wspólnych pomieszczeniach 

zamkniętych. 

 

4. Na terenie szkoły oraz w części dydaktycznej internatu szkoły (pracownia 

komputerowa INFI, sale dydaktyczne na II piętrze internatu) podczas poruszania się 

poza salami/pracowniami obowiązuje nakaz zakładania maseczek. 

 

5. W czasie zajęć odbywających się w salach dydaktycznych uczeń lub nauczyciel może 

mieć założoną maseczkę ochronną, rękawiczki. 

 

6. Na terenie budynków szkolnych obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie 

lub dezynfekowanie rąk, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

 

7. Obowiązują zasady ochrony podczas kichania i kaszlu:  

a. podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem 

lub chusteczką, 

b. zużytą chusteczkę należy wyrzucić do kosza, po czym umyć ręce, używając 

mydła i wody lub zdezynfekować płynem znajdującym się w sali. 

 

8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami, podręcznikami lub zeszytami  

szkolnymi między sobą. 

 

9. W salach komputerowych oraz w pracowniach, w których odbywają się praktyczne 

przedmioty zawodowe, uczniowie przebywają w maseczkach. Wskazane jest też 

używanie rękawiczek, z których można zrezygnować pod warunkiem częstego mycia 

rąk i systematycznej dezynfekcji dłoni.   

 

10. W czasie przerwy pomiędzy lekcjami obowiązkiem ucznia dyżurnego jest 

przewietrzenie sali lekcyjnej. Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają, zaleca się 

niezamykanie okien w czasie trwania lekcji.   

 

11. Za wietrzenie części wspólnych w budynkach odpowiadają pracownicy obsługi. 

Korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 



Zespół Szkół Łączności w Krakowie 
Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z zagrożeniem zarażenia 
się koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

 
Strona 2 z 4 

 

12. W czasie przerw między lekcjami uczniowie przebywają w salach, chyba że kolejna 

lekcja odbywa się w innej sali.  

 

13. W trakcie przechodzenia pomiędzy salami uczniowie nie powinni kontaktować się 

z uczniami z innych oddziałów. 

 

14. W budynku głównym szkoły ustalamy jednolity kierunek poruszania się korytarzami -  

mianowicie od strony wschodniej do zachodniej, tj. np. od sali nr 22 w kierunku sali 

gimnastycznej; od sali nr 104 do sali nr 112; od sali nr 204 do sali 215. Obowiązuje 

ruch prawostronny, tak, aby możliwe było ewentualne przemieszczanie się „pod prąd” 

w obrębie tego samego piętra (np. w związku ze zmianą sali, przejściem nauczyciela 

do pokoju nauczycielskiego, koniecznością skorzystania z węzła sanitarnego itp.). 

 

15. Wymuszona planem lekcji zmiana kondygnacji niższej na wyższą odbywa się klatką 

schodową usytuowaną na wysokości holu głównego. Klatka schodowa przy świetlicy 

szkolnej służy do przemieszczania się z wyższych na niższe piętra. 

 

16. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia wychowania fizycznego 

odbywać się będą przede wszystkim na świeżym powietrzu. 

 

17. Używane w trakcie zajęć wychowania fizycznego piłki należy zdezynfekować po 

zakończeniu zajęć każdej klasy. Dezynfekcję piłek przeprowadza nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

 

18. W trakcie korzystania z siłowni, przebywający tam uczniowie zobowiązani są do 

posiadania maseczek. Przed wejściem do siłowni uczniowie obowiązkowo dezynfekują 

dłonie. 

 

19. W budynkach szkolnych stale przebywać mogą wyłącznie uczniowie, nauczyciele 

oraz pracownicy administracji i obsługi. Osoby wchodzące z zewnątrz obowiązkowo 

muszą zdezynfekować dłonie i posiadać maseczkę. Po wejściu do szkoły kontaktują 

się z pracownikiem przebywającym na portierni i stosują się do jego wskazówek.  

 

 

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  

 

1. Funkcję izolatorium pełni pokój nauczycielski na warsztatach szkolnych (W9) 

usytuowany w sąsiedztwie pokoi zajmowanych przez kierownika warsztatów 

szkolnych oraz kierownika gospodarczego szkoły. 

 

2. Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy świadczące 

o infekcji dróg oddechowych (np. kaszel, czy też równocześnie  stwierdzi 

podwyższoną temperaturę ciała), wówczas ma obowiązek w trybie natychmiastowym 

odizolować ucznia od innych osób przebywających w budynku i odprowadzić go do 

izolatorium. Po wykonaniu tej priorytetowej czynności przekazuje stosowną 

informację dyrektorowi lub innej osobie, która pełni dyżur dyrektorski.  

 

3. Dyrektor szkoły lub wicedyrektor informuje rodziców lub opiekunów prawnych ucznia 

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

 



Zespół Szkół Łączności w Krakowie 
Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z zagrożeniem zarażenia 
się koronawirusem SARS-CoV-2. 

 

 
Strona 3 z 4 

4. Dyrektor lub wicedyrektor przyjmujący zgłoszenie sporządza dokumentację 

zdarzenia, a w szczególności ustala frekwencję uczniów w klasie, przygotowuje wykaz 

nauczycieli, którzy prowadzili zajęcia w oddziale.  

 

5. W przypadku wystąpienia u nauczyciela lub pracownika administracji i obsługi 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną.  

 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Powiatowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

 

 

III. Postępowanie w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie 

szkoły 

 

1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor 

szkoły lub wicedyrektor informuje o zaistniałym fakcie przedstawiciela stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego przez 

eksperta wspomnianej stacji, przyjmującego zgłoszenie. 

 

2. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych 

z zaistniałym przypadkiem. 

 

3. Należy ustalić listę osób, które przebywały w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły i miały bliski kontakt z osobą zarażoną. 

 

4. Lista powinna obejmować wyłącznie osoby, które miały bliski kontakt z osobą, u której 

potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.  

 

5. Jako bliski kontakt należy rozumieć: 

a. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, 

w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, 

b. bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 

(np. podanie ręki), 

c. bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 

(np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby 

chorej), 

d. przebywanie w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID-19 przez 

co najmniej 15 minut (np. w klasie, samochodzie, sali konferencyjnej), 

e. kontakt w środkach transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa 

miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące 

w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi 

obsługujący sekcję, w której znajduje się chory. 

 

6. Lista osób powinna zawierać następujące dane:  

a. imię i nazwisko,  

b. nr PESEL,  

c. adres zamieszkania,  
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d. nr telefonu,  

e. adres e-mail,  

f. datę ostatniego kontaktu z osobą zakażoną/chorą. 

 

7. Listę osób dyrektor szkoły przesyła do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

za pośrednictwem formularza online na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-

kwarantanne; 

 

8. Dalsze postępowanie następuje po wydaniu opinii dotyczącej zakresu zawieszenia 

zajęć stacjonarnych przez Państwową Inspekcje Sanitarną i konsultacji 

z przedstawicielem Organu Prowadzącego szkołę. 

 

 

IV. Ważne telefony, adresy 

 

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 

Kraków, 

 

2. Całodobowa infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115  

 

3. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w sytuacji podejrzenia 

zakażenia koronawirusem - 800 190 590, 

 

 

Paweł Kucharczyk 
Kraków, 30 sierpnia 2021 r. 


