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Procedury pracy i nauki obowiązujące w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Zespole Szkół 
Medycznych w Kędzierzynie – Koźlu. 

 
 

I. Organizacja zajęć w szkole od dnia 1 września 2020. 
 

1. Do szkoły może uczęszczać słuchacz lub pracownik szkoły: 

 bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych,  

 gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji (ze względu na podejrzenie 
choroby) w warunkach domowych. 
 

2. W drodze do i ze szkoły zaleca się słuchaczom przestrzeganie aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, szczególnie przy dojeździe do szkoły środkami 
komunikacji publicznej (pociągami czy autobusami). 
 

3. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk; przy dystrybutorach z płynem 
dezynfekcyjnym znajdują się informacje o obowiązku dezynfekcji rąk oraz instrukcja użycia środka 
dezynfekującego. 

 

4. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego 
minimum. Osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły mają obowiązek stosowania środków 
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; wejść mogą tylko 
osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te po 
załatwieniu sprawy, niezwłocznie opuszczają budynek szkoły. 

 

5. Na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, sanitariaty, szatnie, pracownie) nie 
obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa pod warunkiem zachowania dystansu min. 1,5 m.  
W sytuacjach, w których dystans nie jest zachowany obwiązuje zakrywanie ust i nosa (stosowanie 
maseczek, przyłbic). 

 

6. Podczas przebywania na terenie szkoły wszystkich obowiązuje zachowanie dystansu  min. 1,5 m. 
 

7. Obowiązują również ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 

8. Jeżeli nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u słuchacza objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel: 

 powiadamia dyrektora szkoły lub kierownika szkolenia zawodowego, 

 odizolowuje słuchacza w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, 

 w przypadku, gdy stan zdrowia słuchacza na to pozwala, nakazuje mu udanie się do domu 
(w miarę możliwości własnym środkiem transportu) i skontaktowanie się z lekarzem POZ. 
 

9. Słuchacz zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w jego torbie. 
 

10. Słuchacze nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi i innymi przedmiotami między sobą. 
 

11. Wszelkie pomoce dydaktyczne używane przez słuchaczy na lekcjach (sprzęt sportowy, sprzęt 
w pracowniach zawodowych i inne) powinny być dezynfekowane lub umyte po zakończeniu zajęć 
lub po użyciu – albo przez słuchaczy albo przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 
 

12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 

13. Podczas przerw między zajęciami zaleca się korzystanie przez słuchaczy z boiska szkolnego oraz 
pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. 
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14. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się, w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 
Podczas tych zajęć należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Za zachowanie reżimu 
sanitarnego podczas tych zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

 

15. Podczas realizacji zajęć przedmiotowych za zachowanie reżimu sanitarnego w klasie odpowiada 
nauczyciel prowadzący zajęcia.  

 

16. Podczas odbywania zajęć w pracowniach zawodowych słuchacze, jeżeli jest to możliwe, wszelkie 
czynności zawodowe wykonują w rękawiczkach jednorazowych. Jeżeli czynności zawodowe 
uniemożliwiają zachowanie dystansu min. 1,5 m słuchacze powinni mieć zakryte usta i nos. 
Zarówno rękawiczki jednorazowe jak i maseczki powinny znajdować się na wyposażeniu 
pracowni. 

  

17. Zarówno przed rozpoczęciem zajęć w pracowni zawodowej jak i po ich zakończeniu słuchacze 
powinni umyć i zdezynfekować ręce. Za zachowanie reżimu sanitarnego w pracowni zawodowej 
odpowiedzialny jest nauczyciel. 

 

18. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole mogą odbywać się tylko za zgodą dyrektora. Na 
zajęciach takich może jednorazowo przebywać do 15 osób. 

 

19. Zasady korzystania ze specjalistycznych pracowni, w tym zawodowych oraz sali gimnastycznej 
znajdują się w wewnętrznym regulaminie szkoły. 

 

20. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy są określone w wewnętrznym 
regulaminie szkoły. 

 

21. Słuchacz w celu szybkiej komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest 
zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych i adresów e-mail. 

 

22. W szkole zajęcia mogą odbywać się w formie: 

 stacjonarnej, 

 hybrydowej (mieszanej), 

 zdalnej. 
 

23. Forma kształcenia uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej i uzgadniana przez dyrektora 
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i organem prowadzącym. 
 

24. W przypadku, gdy nie będzie możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia 
lekcyjne będą odbywać się według planu z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. 
Jednocześnie platforma ta będzie służyła do przesyłania informacji pomiędzy dyrektorem, 
nauczycielami i słuchaczami. 

 

25. W celu umożliwienia prowadzenia zajęć online, zobowiązuje się wszystkich słuchaczy 
i nauczycieli do zainstalowania platformy MS Teams (po otrzymaniu ze szkoły loginu 
i hasła) i aktywnego udziału we wszystkich zajęciach. Za sposób realizacji tych zajęć 
odpowiedzialni będą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

 
 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja 
 

1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez słuchaczy, 
pracowników szkoły i petentów. 

 

2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i słuchaczy, w szczególności 
po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.  

 

3. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć w pracowniach specjalistycznych i zawodowych 
należy czyścić lub dezynfekować każdego dnia, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
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4. Dezynfekcję przeprowadza się zgodnie z zaleceniami producenta środkami do dezynfekcji. Ważne 
jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 
i przedmiotów. 

 

5. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników, 
pilotów i klawiatury. 

 

6. W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 
mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. Toalety dezynfekuje się 
na bieżąco. 

 

7. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania zużytych masek lub rękawic 
jednorazowych. ZABRANIA się pozostawiania wyżej wymienionych rzeczy w innych miejscach. 

 

 
III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu szkoły 

 

1. Pracę w szkole podejmują osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcje dróg 
oddechowych. 
 

2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 
podejmują pracy, pozostają w domu, powiadamiają dyrektora szkoły, kontaktują się z lekarzem 
POZ bądź ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

 

3. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby z objawami 
chorobowymi. 

 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów, 
sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. 

 

5. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 
wydawanych instrukcji i poleceń. 

 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu 
i dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

 

7. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. 
 

8. W szkole w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych 
i stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

9. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa. 

 

 
IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszyscy pracownicy szkoły i słuchacze zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą, 
która jest umieszczona na stronie internetowej szkoły i wywieszona na tablicy ogłoszeń. 
 

2. Wszyscy pracownicy szkoły i słuchacze są zobowiązani do przestrzegania niniejszej procedury, 
wewnętrznych regulaminów, a także Wytycznych MEN, MZ i GIS  dla publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r. wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. 

 

 

 


