
Wytyczne sanitarne obowiązujące w SMS Miedź
Legnica od 1.09.2021 r. do odwołania

(na podstawie zaleceń MEiN, MZ i GIS )

Ogólne zasady organizacji zajęć w szkole: 

Szczepienie  rekomendowane  dla  pracowników  szkół  oraz
uczniów w określonych grupach wiekowych. 

Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja  przed  i  po  zajęciach mycie  powierzchni  detergentem
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena  częste  mycie  rąk  (lub  dezynfekcja  rąk),  ochrona
podczas  kichania  i  kaszlu,  unikanie dotykania  oczu,
nosa i ust.

Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować
dystansu pomiędzy grupami.

Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni
wolne od zajęć.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 
domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 
prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W transporcie szkolnym autokarem obowiązują 
maski.

3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk 
przy wejściu oraz w klasach. 

4. Zaleca się, by opiekunowie odprowadzający dzieci jedynie w wyjątkowych przypadkach  
wchodzili do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady dystansu 
społecznego i stosując środki ochronne.

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w 
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni 
wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki
chirurgiczne).
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6. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które będą używane w sytuacji podejrzenia 
choroby u dziecka. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące 
wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, 
kaszel, duszności), uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub 
wyznaczonym miejscu, a jego rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności
pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

7. Zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, 
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenie gromadzenia się uczniów na terenie 
szkoły. W sytuacjach, kiedy dystans jest niemożliwy, zaleca się noszenie masek.

8. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. W salach lekcyjnych rekomenduje się:
 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 

1,5 m lub pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika 
nauczyciela,

 w miarę możliwości, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela i uczniów w 
klasie.

9. Bezwzględnie wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk
(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

10.Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada 
szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory 
i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

11.Infrastruktura szkoły, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone 
z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących. Należy wietrzyć sale, 
części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i 
podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

12.Zaleca się korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu pod opieką 
nauczyciela podczas przerw oraz zorganizowanych wyjść edukacyjnych.

Załączniki – instrukcje

a) mycia rąk 

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

b) dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c) prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

e) wykaz produktów biobójczych
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https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece


http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
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