
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Procedura zachowania bezpieczeństwa  i 

zasad funkcjonowania  
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26   - 700  Zwoleń   
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Procedura obejmuje:  

• Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

uczniów/pracowników Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych korzystających z zajęć 

na terenie szkoły.  

• Zasad bezpieczeństwa pod względem sanitarno-epidemiologicznym 

uczniów/pracowników przebywających na terenie szkoły.  

• Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia/pracownika szkoły 

zakażenia koronawirusem.  

• Obowiązek informacyjny- przetwarzanie danych osobowych w przypadku podejrzenia 

lub wykrycia zakażenia koronawirusem.  

Postanowienia w zakresie warunków sanitarnych:  

1. Przy wejściu do budynku na drzwiach umieszczone są numery telefonów: do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych 

oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych.  

  

2. Na zajęcia praktyczne może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę 

zakaźną, który nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej oraz nie przebywa 

w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.  

  

3. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Dozowniki z 

płynem do dezynfekcji znajdują się przy wejściu do budynku oraz pracowniach, w 

których odbywają się zajęcia.  

  

4. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia masek ochronnych lub innego sposobu 

zasłaniania nosa i ust.  

  

5. Zalecane jest regularne i dokładne mycie rąk. W pomieszczeniach sanitarno- 

higienicznych znajdują się wywieszone plakaty z prawidłowymi zasadami mycia rąk, a 

przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje. Toalety będą na bieżąco 

dezynfekowane.  

  

6. Powierzchnie wspólne z którymi stykają się uczniowie/pracownicy, np. klamki, drzwi 

wejściowe, poręcze, blaty, włączniki światła będą regularnie dezynfekowane.  

7. Po każdych zajęciach lub zmianie grupy uczestników wyposażenie sali  

wykorzystywane do zajęć (ławki, krzesła, biurka, sprzęt komputerowy) będą dokładnie 

dezynfekowane.  

8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

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

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 



uczniowie/nauczyciele nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji.   

9. Na terenie obiektów szkolnych należy zrezygnować z noszenia biżuterii (na rękach 

poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż 

utrudniają one prawidłowe umycie lub dezynfekcję rąk).  

  

10. W każdej sali, której odbywają się zajęcia są postawione kosze wypełnione workami na 

śmieci, przeznaczone na zużyte środki ochrony indywidualnej a w toaletach kosze na 

zużyte jednorazowe środki ochronny osobistej. Po zakończonych zajęciach kosze będą 

opróżniane a worki wymieniane na świeże.  

   

Postanowienia w zakresie prowadzenia zajęć:  

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali należy zachować odpowiedni odstęp ( co 

najmniej 1,5 m) mając zakryte usta i nos oraz unikać tworzenia się grup.  

  

2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 

organu prowadzącego, można zwiększyć ich liczbę - nie więcej niż o 2. Przy określaniu 

liczby słuchaczy brana pod uwagę jest specyfika zajęć ( nie dotyczy matur i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie). Minimalna przestrzeń  do zajęć dla 

uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na  1 osobę.  

  

3. Każdy uczeń powinien być wyposażony we własne przybory piśmiennicze, linijki, 

kalkulatory itp., rezygnując z wnoszenia zbędnych rzeczy (nie należy wymieniać się 

między sobą lub pożyczać przyborów). Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć będzie 

regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie jest to 

możliwe, zabezpieczony przed używaniem.  

  

4. Nie należy bez potrzeby dotykać wyposażenia sali oraz opuszczać miejsca 

wyznaczonego dla danego ucznia.   

  

5. Nauczyciel organizuje przerwy dla uczniów, w interwałach adekwatnych do potrzeb, 

jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Zaleca się korzystanie przez słuchaczy z pobytu 

na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy osobami. 

Należy wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia co najmniej raz na godzinę.  

  

6. Po zakończonych zajęciach należy wypuszczać uczniów pojedynczo z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa sanitarnego, stosując się tym samym do reguły zachowania 

odstępu między osobami.  

  

7. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja  o 

maksymalnej liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu.   

  



8. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć  

  

Postanowienia w zakresie organizacji pracy szkoły:  

1. Ograniczono przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

ochronne lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.  

2. Ograniczono kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z młodzieżą 

uczestniczącą w zajęciach od kadry prowadzącej te zajęcia.  

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem  SARS-CoV-2 należy 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły, który przekaże następnie 

informację do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.  

4. Osoba taka powinna być natychmiast odizolowana od innych w specjalnie 

przygotowanej do tego sali. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia u osoby 

niepełnoletniej informacje będą przekazywane do rodziców lub opiekunów prawnych 

w celu odebrania go ze szkoły indywidualnym transportem.  

5. Zaleca się, aby każdy pracownik na bieżąco śledził informacje Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 6. 

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym dane osobowe potencjalnie zakażonego będą 

przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 i podejmowania działań 

prewencyjnych oraz wspierających jak również w celu realizacji praw i obowiązków 

wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i oraz art. 6 ust. 1 lit. d RODO w związku z art. 32 a 

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi.  

7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 

wśród uczniów/pracowników mających kontakt z osobą zakażoną, konieczne jest 

zachowanie kwarantanny.   

8. Zgłoszenie incydentu do Dyrekcji szkoły, umożliwi obsłudze szkoły ustalenie obszaru, 

w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, 

zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.).  

Dyrektor 

Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych  

im. Bohaterów Walki z Faszyzmem  

w Zwoleniu 

Arosław Jakóbik 

https://gis.gov.pl/
https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/

