
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID- 19

 NA TERENIE 

SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO MIEDŹ LEGNICA 

Informacje wstępne

1. Nauczyciele, uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni, pracownicy administracyjni i obsługa są
zobowiązani  do  zapoznania  się  z  Procedurami  bezpieczeństwa  obowiązującymi  w  Szkole
Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica w okresie pandemii Covid -19.

2.  Wszyscy  przebywający  na  terenie  placówki  zobowiązani  są  do  przestrzegania  Procedur
bezpieczeństwa.

3. Dyrekcja szkoły i nauczyciele odpowiadają za systematyczne propagowanie wiedzy związanej z
zagrożeniami  wynikającymi  z  zakażenia  Covid-19,  starają  się  eliminować  lekceważące  i
zagrażające  innym  zachowania,  podnoszą  świadomość  epidemiologiczną  uczniów,  chwalą
odpowiedzialne i mądre postawy, wpływające na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zarówno
uczniów, jak i pracowników szkoły.

4.  Wychowawcy  klas  systematycznie  przypominają  rodzicom uczniów/opiekunom prawnym za
pośrednictwem  dziennika  o  zagrożeniach  wynikających  z  nieprzestrzegania  zasad
epidemiologicznych: lekceważenia kwarantanny, zatajania informacji o kontakcie z osobą chorą,
przebywającą na kwarantannie lub w izolacji domowej, przysyłania do szkoły dzieci z objawami
choroby.

Organizacja pracy w szkole

1. Przy wejściu do budynku szkoły została umieszczona informacja o konieczności dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzącym do budynku szkoły mają
możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

2.  Dyrekcja  szkoły  zapewnia  środki  do  dezynfekcji  osobistej  i  pomieszczeń.  Umieszcza  w
widocznym  miejscu  w  pomieszczeniach  higieniczno  -  sanitarnych  instrukcje  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk. Umieszcza na terenie szkolnym kosze do utylizacji zużytych maseczek i
rękawiczek.

3.  Dyrekcja  szkoły  organizuje  w  placówce  pomieszczenie  służące  do  izolacji  dziecka  oraz
pracownika  wyposażone  w  zestaw  ochronny:  przyłbicę,  fartuch  ochronny,  maseczki  ochronne,
rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk i termometr do pomiaru temperatury.

4. Na terenie szkoły mogą przebywać w uzasadnionych i koniecznych sytuacjach osoby z zewnątrz
Osoby te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe



lub dezynfekcja rąk. Wejść do szkoły mogą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych.

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując
następujące zasady:

a) Dziecko odprowadza jeden opiekun.

b) Należy zachować dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.

c) Należy zachować dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m.

d)  Należy  przestrzegać  obowiązujących  przepisów  prawa  związanych  z  bezpieczeństwem
zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk).

6. Rodzice uczniów mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach: przedsionek, sekretariat
szkoły, gabinet dyrektora szkoły, izolatorium – w razie konieczności odebrania chorego dziecka ze
szkoły.

7. Rodzicom zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w szkole. Zaleca się kontakt
telefoniczny  bądź za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

8.  Rodzice  uczniów  zobowiązani  są  do  wyposażenia  uczniów  we  własne  przybory,  zeszyty  i
materiały potrzebne na lekcji  (np.  na plastyce,  technice)  oraz kartki potrzebne na kartkówkach,
klasówkach i sprawdzianach. Uczniowie przechowują swoje rzeczy na ławkach w trakcie lekcji, a
później  w  plecakach  lub  szafkach  szkolnych.  Uczniowie  nie  powinni  przynosić  do  szkoły
niepotrzebnych przedmiotów, np. zabawek.

9.  Sale  lekcyjne  powinny być odpowiednio przygotowane do zajęć:  szafki  powinny być puste,
należy ograniczyć do minimum wspólne korzystanie z pomocy dydaktycznych.

10.  Zaleca  się  spędzanie  przerw na  świeżym powietrzu,  uczniowie  mogą  korzystać  z  terenów
należących  do  Szkoły  Mistrzostwa  Sportowego  w czasie  wyznaczonym przez  dyrektora  i  pod
opieką nauczyciela dyżurnego.

11. Uczniowie będą mogli wypożyczyć podręczniki i książki z biblioteki szkolnej, przestrzegając
zasad dystansu społecznego. 

Przebywanie  uczniów,  nauczycieli,  pracowników  administracyjnych  i  obsługi  na  terenie
szkoły

1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby
zakaźnej,  m.in.  gorączki,  kaszlu,  kataru,  duszności,  problemów  z  oddychaniem,  zaburzeniami
węchu i smaku.



2.  Do  szkoły  nie  mogą  przychodzić  osoby,  które  miały  kontakt  z  osobą  przebywającą  na
kwarantannie, przebywającą w izolacji domowej, z symptomami choroby– z podejrzeniem Covid-
19.

3. W razie wystąpienia objawów choroby przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych należy wstrzymać
się  z  przyjściem do szkoły i  skorzystać  z teleporady ze  strony lekarza  POZ.  Lekarz  POZ jest
uprawniony do tego, aby wystawić osobie chorej zwolnienie od pracy z powodu infekcji górnych
dróg  oddechowych,  a  gdy  istnieją  ku  temu  przesłanki  zadecydować  o  dalszej  diagnostyce  w
kierunku SARS-CoV-2 zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami medycznymi. 

4.Wszystkie  osoby  przebywające  na  terenie  szkoły  zobowiązane  są  do  bezwzględnego
przestrzegania zasad higieny, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

a) Należy jak najczęściej myć lub dezynfekować ręce. 

b) Należy zasłaniać nos i usta podczas kaszlu i kichania.

c) Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust.

d) Należy unikać dotykania cudzych przedmiotów: przyborów szkolnych, podręczników, plecaków,
odzieży itp.

e) Nie wolno dzielić się jedzeniem, piciem, przyborami szkolnymi i podręcznikami.

f) Należy możliwie często wietrzyć sale lekcyjne. 

g) Należy dezynfekować sprzęt komputerowy, pisaki do tablic, klucze do sal, włączniki/wyłączniki
światła.

h)  Należy  unikać  przekazywania  uczniom  kart  pracy,  instrumentów  muzycznych,  pomocy
dydaktycznych. 

i) Sprawdziany należy przygotować, rozdać i zebrać, korzystając z jednorazowych rękawiczek.

j) Ze względów sanitarnych należy liczyć się z tym, że wydłuży się o kilka dni czas oczekiwania na
wyniki sprawdzianów, kartkówek i klasówek. 

5.  Wszystkie  osoby  przebywające  na  terenie  szkoły  zobowiązane  są  do  bezwzględnego
utrzymywania  bezpiecznego  i  możliwego  dystansu  społecznego,  który  zapobiega
rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

a) Należy unikać bezpośredniego, bliskiego kontaktu z innymi osobami, czyli nachylania się nad
uczniem/nauczycielem, rozmowy w bliskiej odległości, podawania rąk. 



b)  Należy  tak  zorganizować  zajęcia,  by  uczniowie  nie  musieli  opuszczać  swoich  miejsc  lub
nachylać się do siebie (praca w grupach, odpowiedź przy tablicy) oraz nie musieli śpiewać czy
deklamować.

c) Należy przebywać w wyznaczonych salach bądź na odpowiednich korytarzach. Uczniowie SP
przebywają  wyłącznie  na  terenie  SP,  a  uczniowie  LO  –  wyłącznie  na  terenie  LO.  W części
administracyjnej  szkoły:  sekretariat,  pokój  nauczycielski,  gabinet  dyrektora,  biblioteka  lub  aula
można przebywać pojedynczo tylko w razie uzasadnionej konieczności.

d)  W przypisanych  klasom  salach  uczniowie  przebywają  na  stałych  miejscach.  Wprowadzony
zostaje zakaz zmieniania wyznaczonych przez wychowawcę miejsc.

e) Należy wchodzić do sali lekcyjnej i opuszczać ją, zachowując dystans. Na przerwach również
należy zachować odpowiedni dystans, niewskazane jest przebywanie w grupach. 

f)  Należy  korzystać z  toalet  pojedynczo,  zakazuje  się  przebywania  większych grup uczniów w
toaletach szkolnych. 

g) Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu, np. w czasie
przerw  w  miejscach  wspólnie  użytkowanych,  w  czasie  przemieszczania  się  po  zatłoczonym
korytarzu. 

h) Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać z maseczek i  rękawiczek w każdej sytuacji,
która w ich odczuciu wiąże się z ryzykiem zachorowania. Zużyte maseczki i rękawiczki należy
wyrzucać do specjalnie przygotowanych koszy.

Zasady funkcjonowania transportu

1. Uczniowie wychodzą ze szkoły pod opieką nauczyciela, zachowując odpowiedni dystans.

2. Uczniowie wchodzą do autobusu pojedynczo. Zajmują wyznaczone sobie miejsca, zachowując
odpowiedni dystans.

3. W trakcie korzystania z transportu uczniowie powinni korzystać z maseczek.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem Covid-19

1. W razie wystąpienia w okresie przebywania na terenie placówki symptomów choroby uczeń
natychmiast kierowany jest do izolatorium, które znajduje się na terenie szkoły lub bursy, dokąd
udaje się z wyznaczonym nauczycielem, natomiast osoby dorosłe zwalniane są z obowiązków i
odsyłane do domu. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w
połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny niezwłocznie założyć maseczkę.

2.  Nauczyciel,  który  stwierdzi,  że  w sali  lekcyjnej  znajduje  się  uczeń z  symptomami choroby,
zawiadamia  telefonicznie  lub  za  pośrednictwem  zdrowego  ucznia  sekretariat  szkoły  lub
bezpośrednio  dyrektora  szkoły,  który  podejmie  stosowne  działania:  wyznaczy  osobę



odpowiedzialną  za  odprowadzenie  ucznia  do  izolatorium  i  pilnowanie  go  do  czasu  przybycia
odpowiednich służb lub rodziców zawiadomionych przez sekretariat lub dyrektora szkoły. 

2.  Po  umieszczeniu  ucznia  w  izolatorium  zostanie  jak  najszybciej  podjęta  próba  skutecznego
skontaktowania  się  z  rodzicami/  opiekunami  prawnymi.  Uczeń  zostanie  otoczony  odpowiednią
opieką  do  czasu  pojawienia  się  w szkole  rodziców lub,  w razie  pogarszającego się  jego stanu
zdrowia, przekazany pod opiekę ratowników medycznych.

3.  Dyrektor  zawiadamia o zaistniałej  sytuacji  stację  sanitarno-  epidemiologiczną,  w razie  złego
stanu dziecka dzwoni na numer: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy:
600 312 142, 800 190 590; lub na numer alarmowy 112. 

4.  Osoba odpowiedzialna  za  opiekę  nad osobą z  podejrzeniem Covid-19 powinna bez  zbędnej
zwłoki założyć środki ochrony osobistej: fartuch, maseczkę ochronną/przyłbicę, rękawiczki i bez
potrzeby nie zbliżać się do osoby z objawami choroby.

5.  Obszar,  w którym poruszał  się  i  przebywał  pracownik/uczeń  z  infekcją  dróg oddechowych,
bezzwłocznie  należy  poddać  gruntownemu  sprzątaniu,  zgodnie  z  funkcjonującymi  w  szkole
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Postępowanie  na  wypadek  stwierdzenia  zakażenia  koronawirusem  Covid-19  ucznia  bądź
pracownika szkoły

1. W razie wystąpienia na terenie placówki przypadku Covid-19 dyrektor może podjąć decyzję o
całkowitym lub częściowym zawieszeniu zajęć lekcyjnych. Decyzję tę podejmuje po otrzymaniu
pozytywnej opinii u właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i otrzymaniu
zgody od organu prowadzącego szkołę.

a) W przypadku wystąpienia jednego zakażenia u ucznia szkoły, PPIS podejmuje decyzję o izolacji
osoby zakażonej i  kwarantannie osób z kontaktu.  Nauczyciel  skierowany na kwarantannę może
podjąć  decyzję  o  świadczeniu  pracy  w  miejscu  odbywania  kwarantanny  (do  uzgodnienia  z
dyrekcją), a uczniowie na kwarantannie mają możliwość uczestniczenia w zdalnym nauczaniu (po
uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS). 

b)  W przypadku wystąpienia kilku  zakażeń w klasach na tym samym piętrze,  PPIS podejmuje
decyzję o izolacji osób zakażonych i kwarantannie dla wszystkich osób z danego piętra i innych ze
styczności. Nauczyciel skierowany na kwarantannę może podjąć decyzję o świadczeniu pracy w
miejscu odbywania kwarantanny (do uzgodnienia z dyrekcją),   a dyrektor  podejmuje decyzję o
przejściu na hybrydowy tryb nauczania – dla kwarantannowanych zdalny, a dla pozostałych klas
stacjonarny  (po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS). 

c) W przypadku stwierdzenia zakażenia u jednego nauczyciela, który uczył w kilku klasach, PPIS
podejmuje  decyzję  o  izolacji  osoby  zakażonej  i  kwarantannie  osób  z  kontaktu.  Nauczyciel
skierowany  na  kwarantannę  może  podjąć  decyzję  o  świadczeniu  pracy  w  miejscu  odbywania
kwarantanny (do uzgodnienia z dyrekcją),  a dyrektor podejmuje decyzję o przejściu na hybrydowy
bądź zdalny tryb nauczania – w zależności od sytuacji (po uzyskaniu pozytywnej opinii PPIS).



d)  W przypadku stwierdzenia  zakażenia  u  uczniów kilku  klas  oraz  pracowników szkoły,  PPIS
podejmuje decyzję o izolacji  osób zakażonych/podejrzanych o zakażenie i  kwarantannie osób z
kontaktu, a dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przejściu na zdalny tryb nauczania (po uzyskaniu
pozytywnej opinii PPIS).

e) W przypadku stwierdzenia zakażenia u nauczyciela mającego kontakt z innymi nauczycielami w
szkole,  PPIS  podejmuje  decyzję  o  izolacji  osoby  zakażonej  i  kwarantannie  osób  z  kontaktu
(pozostałych  nauczycieli).  Nauczyciel  skierowany  na  kwarantannę  może  podjąć  decyzję  o
świadczeniu  pracy  w miejscu  odbywania  kwarantanny (do  uzgodnienia  z  dyrekcją),  a  dyrektor
szkoły podejmuje decyzję o przejściu na zdalny tryb nauczania (po uzyskaniu pozytywnej opinii
PPIS).

2. W decyzji o zawieszeniu zajęć lekcyjnych dyrektor szkoły poinformuje, czy zawieszenie będzie
całkowite czy też częściowe, a w przypadku częściowego zawieszenia (formy hybrydowej) – w
jakiej części szkoła jest objęta kształceniem zdalnym. Dyrektor zobowiązany jest również wskazać
w decyzji okres przejścia na inną formę kształcenia.

3.  Dyrektor  szkoły  odpowiada  za  organizację  pracy  szkoły  w  okresie  zawieszenia  zajęć
stacjonarnych.

4. Minister Edukacji Narodowej może ograniczyć stacjonarną działalności szkoły niezależnie od
uprawnień dyrektora szkoły.

4.  Po  stwierdzeniu  przypadku  zakażenia  na  terenie  szkoły  zostanie  przeprowadzone  przez
inspektora sanitarnego dochodzenie epidemiologiczne (wśród uczniów i personelu), które pozwoli
ustalić  listę kontaktów osoby zakażonej. Dyrektor szkoły w dalszej kolejności dostosuje się do
wszystkich wytycznych sanepidu.

Informacje końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 


