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Regulamin bezpieczeństwa 

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie  

w okresie pandemii Covid-19. 
 

Postanowienia Ogólne 

 
Każdy ma prawo do bezpiecznego przebywania na terenie szkoły i dlatego szanujemy siebie 

respektując wymogi. 

 
1) Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Zespołu Szkół  

i Placówek Oświatowych (ZSiPO) w Nysie w trakcie realizacji zadań edukacyjno-wychowawczy 

i opiekuńczych. 

2) Regulamin dotyczy nauczycieli, uczniów i ich rodziców/opiekunów oraz pracowników 

administracji i obsługi ZSiPO w Nysie. 

3) Postanowienia regulaminu dotyczą stacjonarnego (tradycyjnego) trybu funkcjonowania ZSiPO  

w Nysie z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarno-higienicznego określonego 

wytycznymi MEN, MZ i GIS. 

3) Do szkoły nie mogą przychodzić uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi 

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych. 

4) Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do zgodnej z instrukcją dezynfekcji rąk 

płynem oraz zasłonięcia ust i nosa. 

5) Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), dezynfekcja rąk i ich częste mycie, ochrona ust i nosa podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie ich dotykania. 

6) Ze względu na wymóg zachowania dystansu społecznego (m.in. 1,5 m) w pomieszczeniach toalety 

może znajdować się tylko ograniczona liczba osób dlatego dopuszcza się możliwość korzystania 

z toalet w trakcie lekcji. 

7) Ze względu na zaostrzone wymogi sanitarno-higieniczne zawieszone zostało funkcjonowanie 

sklepiku szkolnego. 

8) W razie wystąpienia niepokojących objawów pielęgniarka szkolna lub nauczyciel mogą zmierzyć 

uczniowi temperaturę. 

9) W szczególnych przypadkach uzasadnionych sytuacją epidemiologiczną dyrektor będzie mógł 

zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane 

(hybrydowe) lub zdalne. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  

i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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Obowiązki ucznia 

Każdy ma prawo do bezpiecznego przebywania na terenie szkoły i dlatego szanujemy siebie 
respektując wymogi. 

 

1) Do szkoły uczęszcza tylko uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych (gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, utrata węchu lub smaku) oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2) Nie przychodzi do szkoły uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną 

temperaturę oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych i jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę za pomocą 

e-dziennika. 

3) Na ternie szkoły, tj. w budynkach i na terenach przyległych, stosujemy się do wymogu zachowania 

bezpiecznego dystansu społecznego (min. 1,5 m). 

4) Na korytarzach i częściach wspólnych szkoły (sekretariat, biblioteka, stołówka, biura) obowiązuje 

stosowanie osłony ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego. 

5) By uniknąć nadmiernego gromadzenia się uczniów w jednym miejscu do budynków szkolnych 

wchodzimy pięcioma wejściami w zależności od tego, w której części szkoły mamy zajęcia 

lekcyjne: 

a) wejście od sekretariatu, 

b) dwa wejścia od placu apelowego,  

c) dwa wejścia na tzw. nowe skrzydło. 

6) Oczkując na wejście do budynków szkolnych uczniowie stosują się do wymogu zachowania 

dystansu społecznego (min. 1,5 m). 

7) Po wejściu do budynku szkoły uczniowie obowiązkowo mają osłonięte usta i nos i dezynfekują 

ręce w wyznaczonych do tego miejscach. 

W przypadku przeciwskazań lekarskich dotyczących używania środków dezynfekcyjnych, 

uczniowie obligatoryjnie noszą rękawiczki ochronne. 

Jeżeli zachodzi taka konieczność możemy korzystać z przyniesionych ze sobą własnych środków 

do dezynfekcji rąk. 

8) Po zajęciu wyznaczonego miejsca w sali lekcyjnej uczeń może zdjąć osłonę ust i nosa, ale zakłada 

ją gdy podchodzi do nauczyciela, nauczyciel podchodzi do niego i gdy opuszcza salę lekcyjną. 

9) Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu 

oraz dba o higienę rąk często myjąc je mydłem lub środkiem dezynfekującym. 

10) Dezynfekcja rąk obowiązuje przy każdorazowym wejściu do sali lekcyjnej, pracowni nauki 

przedmiotów zawodowych, sal gimnastycznych i toalety. 

11) Ze względu na wymóg zachowania dystansu społecznego (m.in. 1,5 m) w pomieszczeniach 

toalety może znajdować się tylko ograniczona liczba osób. 

11) W szkole uczeń posiada własne przybory, podręczniki i inne pomoce szkolne. Obowiązuje zakaz 

wymienia się przyborami szkolnymi, podręcznikami, innymi pomocami szkolnymi oraz 

telefonami, tabletami itd. 

12) Obowiązuje zakaz dzielenia się jedzeniem i napojami. 

13) Obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły bez uzasadnionej przyczyny. Proszę pamiętać by 

zaopatrzyć się w drugie śniadanie czy napoje przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. 
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14) Zabrania się podawania ręki na przywitanie i gestów przytulania. 

15) W przypadku zaobserwowania u siebie nagłego wystąpienia niepojących objawów chorobowych 

mogących sugerować infekcję dróg oddechowych, a w szczególności, napady kaszlu, gorączkę, 

ból mięśni, utratę węchu lub smaku, uczeń niezwłocznie powiadamia o tym nauczyciela z którym 

ma lekcję, nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika szkoły i postępuje według jego 

poleceń.  

16) Do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego uczeń pozostaje pod opieka wyznaczonego przez 

dyrektora lub wicedyrektora pracownika szkoły. 

17) W czasie przerw, jeżeli sprzyjają warunki pogodowe, jak najwięcej czasy spędzamy na świeżym 

powietrzu. Nie tworzymy skupisk i zachowujemy dystans społeczny. 

18) W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa i rekomendacji 

dotyczący zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii. 

19) Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń pracowników szkoły mających na celu 

zapewnienie bezpiecznego przebywania na terenie szkoły zarówno nauczycielom, pracownikom 

i im samym. 

 

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego 

 
1) Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami niemniejszego 

regulaminu i ich stosowania. 

2) W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ZSiPO rodziców/opiekunów prawnych 

uprasza się o: 

a) niewysyłanie do szkoły dziecka, które źle się czuje, jest przeziębione, ma podwyższoną 

temperaturę lub inne objawy chorobowe mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych 

oraz gdy jego domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. W przypadku takiego zdarzenia rodzice niezwłocznie informują wychowawcę. 

b) wyposażenie dziecka w maseczkę lub przyłbicę do ochrony ust i nosa oraz w rękawiczki 

ochronne jeżeli dziecko nie może używać środków do dezynfekcji rąk zapewnianych przez 

szkołę; 

c) wyposażenie dziecka w środek do dezynfekcji niezależnie od zapewnianego przez szkołę, 

który uczeń zawsze może mieć ze sobą i użyć go w każdej chwili; 

d) regularne przypominanie o podstawowych zasadach higieny m.in. nie podawaniu rąk na 

przywitanie i nie wykonywaniu gestów przytulania, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, 

zasłanianiu twarzy podczas kichania czy kasłania, częstym myciu rąk; 

e) przypominanie aby nie opuszczać terenu szkoły bez zbędnej przyczyny np. wyjście do sklepu 

by kupić coś do jedzenia czy wyjście na papierosa w przypadku uczniów pełnoletnich. 

3) Celem zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunem, rodzice są zobowiązani do 

podania aktualnego numeru telefonu, adresu mailowego lub numeru telefonu do szybkiej 

komunikacji i odbierania telefonów od pracowników szkoły. 

4) W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u ucznia, uczeń zostaje 

skierowany do izolatorium, mierzona jest temperatura, szkoła kontaktuje się z 

rodzicem/opiekunem prawnym, który jest zobowiązany do jak najszybszego odebrania ucznia ze 

szkoły, skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i niezwłocznego 

poinformowania wychowawcy o stanie ucznia. 
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Obowiązki nauczyciela 

Każdy ma prawo do bezpiecznego przebywania na terenie szkoły i dlatego szanujemy siebie 
respektując wymogi. 

 

1) Do pracy stawia tylko nauczyciel zdrowy bez objawów chorobowych mogących sugerować 

infekcję dróg oddechowych, oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

2) W przypadku zauważenia u siebie objawów chorobowych mogących wskazywać na infekcję 

COVID-19 bezwzględnie pozostaje w domu, powiadamia dyrektora szkoły i kontaktuje się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, a następnie powiadamia dyrektora 

szkoły o otrzymanych zaleceniach. 

2) Nauczyciele są zobowiązani do: 

a) zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m) zarówno w kontaktach z uczniami, między sobą, 

z pracownikami administracji i obsługi oraz osobami trzecimi; 

b) dezynfekcji rąk przy wejściu budynków szkoły i po każdorazowym powrocie do swojej sali 

lekcyjnej/pracowni specjalistycznej/sali gimnastycznej; 

c) osłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (korytarze, biura, biblioteka) i podczas 

podchodzenia do ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych, kiedy dochodzi do skrócenia dystansu 

społecznego; 

d) dbania o higienę rąk i nie dotykania okolic twarzy, nosa i ust; 

e) osłaniania ust i nosa podczas kichania czy kasłania; 

f) pilnowania aby w salach lekcyjnych i gabinetach specjalistycznych, w których prowadzą zajęcia 

nie brakowało płynu do dezynfekcji powierzchni stolików, ściereczek/ręczników papierowych 

i jednorazowych rękawiczek. Zauważone braki niezwłocznie zgłaszają pani woźnej; 

g) przypilnowania aby po zakończeniu zajęć w danej sali lekcyjnej/pracowni specjalistycznej 

wyznaczeni na początku lekcji uczniowie zdezynfekowali blaty stolików/miejsc pracy i poręcze 

krzeseł. Taka potrzeba nie zachodzi jeżeli jest to ostatnia lekcja w danym dniu; 

h) systematycznego wietrzenia sal lekcyjnych i gabinetów specjalistycznych – nie rzadziej niż raz 

na 45 minut. 

3) Nauczyciele wychowania fizycznego dbają o to, aby wchodzący na sale gimnastyczne 

dezynfekowali ręce, korzystanie z szatni odbywało się małymi grupami i szybciej, aby na salach 

gimnastycznych nie przebywały osoby postronne i aby jak najwięcej zajęć odbywało się na 

świeżym powietrzu z zachowaniem dystansu społecznego. 

 

4) Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

5) Nauczyciele dyżurujący podczas przerw zwracają uwagę by nie powstawały skupiska uczniów, 

zachęcają do wyjścia na zewnątrz. 

6) W przypadku zgłoszenia przez ucznia podejrzenia choroby lub zaobserwowania u niego 

symptomów choroby, nauczyciel niezwłocznie informuje telefonicznie wicedyrektorów lub 

dyrektora szkoły. 
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Obowiązki pracowników obsługi 
 

1) Pracownicy obsługi szkoły zwracają szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dokładają 

wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem. 

2) Do pracy stawia się tylko pracownik zdrowy bez objawów chorobowych mogących sugerować 

infekcję dróg oddechowych, oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych. 

2) W przypadku zauważenia u siebie objawów chorobowych mogących wskazywać na infekcję 

COVID-19, pracownik bezwzględnie pozostaje w domu, powiadamia dyrektora szkoły i 

kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

Jeżeli sytuacja taka wystąpi w miejscu pracy, pracownik bezzwłocznie telefonicznie informuje o 

tym dyrektora lub wicedyrektorów. 

3) Przy wejściu do budynków szkolnych pracownicy obsługi obowiązkowo dezynfekują ręce.  

W przypadku przeciwskazań lekarskich dotyczących używania środków dezynfekcyjnych, 

pracownicy obsługi obligatoryjnie noszą rękawiczki ochronne. 

Jeżeli zachodzi taka konieczność mogą korzystać z przyniesionych ze sobą własnych środków do 

dezynfekcji rąk. 

4) Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i 

dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice). 

5) Pracownicy obsługi są zobowiązani do stosowania osłony ust i nosa w kontaktach z: 

a) uczniami, nauczycielami i pracownikami podczas których nie można zachować dystansu 

odległości, 

b) osobami z zewnątrz. 

6) Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak np.: przyłbice i  inne należy dezynfekować 

zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze 

co najmniej 60 stopni i wyprasować. 

7) Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się 

COVID-19. 

8) Zadania pracowników obsługi w sposób szczegółowy regulują zakresy obowiązków. 

9) Prowadzi się karty monitorowania utrzymywania w czystości pomieszczeń sanitarnych, sal 

lekcyjnych, pracowni specjalistycznych, sal gimnastycznych i biur.  

10) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

11) W salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga 

powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości częściej. 

12) Pracownicy obsługi są zobowiązani do ograniczenia kontaktu z uczniami, innym pracownikami 

i osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 
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Obowiązki pracowników administracji 
 

1) Pracownicy administracji szkoły zwracają szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i 

dokładają wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem. 

2) Do pracy stawia się tylko pracownik zdrowy bez objawów chorobowych mogących sugerować 

infekcję dróg oddechowych, oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych. 

2) W przypadku zauważenia u siebie objawów chorobowych mogących wskazywać na infekcję 

COVID-19 pracownik bezwzględnie pozostaje w domu, powiadamia dyrektora szkoły i 

kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

 Jeżeli taka sytuacja wystąpi w miejscu pracy, pracownik bezzwłocznie telefonicznie informuje o 

tym dyrektora lub wicedyrektorów. 

3) Przy wejściu do budynków szkolnych pracownicy administracji obowiązkowo dezynfekują ręce.  

W przypadku przeciwskazań lekarskich dotyczących używania środków dezynfekcyjnych, 

pracownicy obsługi obligatoryjnie noszą rękawiczki ochronne. 

Jeżeli zachodzi taka konieczność mogą korzystać z przyniesionych ze sobą własnych środków do 

dezynfekcji rąk. 

4) Pracownicy administracji są zobowiązani do stosowania osłony ust i nosa w kontaktach z: 

a) uczniami, nauczycielami i pracownikami podczas których nie można zachować dystansu 

odległości, 

b) osobami z zewnątrz. 

5) Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się 

COVID-19. 

6) Pracownicy administracji są zobowiązani do ograniczenia kontaktu z uczniami, innym 

pracownikami i osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

7) Użytkownicy biur są zobowiązani do ich systematycznego wietrzenia – nie rzadziej niż raz na 

godzinę. 

 

Obowiązki pracowników szkolnej stołówki/kuchni 
 

1) Personel stołówki/kuchni zwraca szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dokłada wszelkich 

starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem. 

2) Do pracy stawia się tylko pracownik zdrowy bez objawów chorobowych mogących sugerować 

infekcję dróg oddechowych, oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

w izolacji w warunkach domowych. 

2) W przypadku zauważenia u siebie objawów chorobowych mogących wskazywać na infekcję 

COVID-19, pracownik bezwzględnie pozostaje w domu, powiadamia dyrektora szkoły  

i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. 

Jeżeli taka sytuacja wystąpi w miejscu pracy, pracownik bezzwłocznie telefonicznie informuje o 

tym dyrektora lub wicedyrektorów. 

3) Przy wejściu do budynków szkolnych personel stołówki/kuchni obowiązkowo dezynfekuje ręce.  

W przypadku przeciwskazań lekarskich dotyczących używania środków dezynfekcyjnych, 
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pracownicy kuchni/stołówki obligatoryjnie noszą rękawiczki ochronne. 

Jeżeli zachodzi taka konieczność, mogą korzystać z przyniesionych ze sobą własnych środków do 

dezynfekcji rąk. 

4) Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące  

i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice). 

5) Personel kuchni/stołówki jest zobowiązany do stosowania osłony ust i nosa w kontaktach z: 

a) uczniami, nauczycielami i pracownikami podczas których nie można zachować dystansu 

odległości, 

b) osobami z zewnątrz. 

6) Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak np.: przyłbice i  inne należy dezynfekować 

zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze 

co najmniej 60 stopni i wyprasować. 

7) Personel stołówki/kuchni jest zobowiązany do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a w szczególności prawidłowego obchodzenia się z artykułami żywnościowymi 

w trakcie przygotowywania i wydawani posiłków. 

8) Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się 

COVID-19. 

9) Pracownicy obsługi są zobowiązani do ograniczenia kontaktu z uczniami, innymi pracownikami i 

osobami trzecimi do niezbędnego minimum. 

10) Personel kuchni jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z 

dostawcami. 
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Procedura dla wychowanków szkolnej bursy 

Każdy ma prawo do bezpiecznego przebywania na terenie szkoły i dlatego szanujemy siebie 
respektując wymogi. 

 

1) W bursie szkolnej przebywa tylko wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, utrata węchu lub smaku) 

oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2) W bursie szkolnej nie może przebywać wychowanek z objawami chorobowymi sugerującymi 

infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych i jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

kierownika bursy za pomocą środków komunikacji zdalnej. 

3) Na terenie bursy stosujemy się do wymogu zachowania bezpiecznego dystansu społecznego (min. 

1,5 m). 

4) Mieszkańców bursy obowiązuje konieczność dezynfekcji rąk przy każdorazowym wchodzeniu na 

jej teren. 

5) Wychowankowie bursy są zobowiązani do utrzymywania czystości w pokojach mieszkalnych, ich 

regularnego wietrzenia i przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej, w tym częstego 

mycia rąk. 

6) Własne przybory szkolne, podręczniki, oraz rzeczy osobiste wychowankowie trzymają  

w przydzielonej im szafce, nie pożyczają ich sobie i ograniczają do nich dostęp osób trzecich. 

7) Na czas pobytu w bursie wychowankowie nie zabierają ze sobą rzeczy zbędnych. 

9) Wyjścia z bursy, poza udawaniem się na zajęcia szkolne, ograniczone są do niezbędnego minimum 

i każdorazowo zgłaszane są dyżurującemu wychowawcy. 

8) W przypadku zaobserwowania przez wychowanka bursy u siebie niepokojących objawów 

chorobowych mogących sugerować infekcję dróg oddechowych należy niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie dyżurującego wychowawcę. 

9) W kontaktach z wychowawcami obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu oraz osłanianie 

nosa i ust. 

10) Zabrania się nieuzasadnionego przebywania wychowankom bursy w nieswoich pokojach 

mieszkalnych. 

11) Odwiedziny wychowanków bursy ogranicza się do odwiedzin rodziców/opiekunów prawnych 

lub faktycznych pod warunkiem, że nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych (gorączka, kaszel, duszności, ból mięśni, utrata węchu lub smaku) oraz gdy ich 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

12) Odwiedzający maja obowiązek dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego.  

W przypadku przeciwskazań lekarskich dotyczących używania środków dezynfekcyjnych, 

odwiedzjący obligatoryjnie noszą rękawiczki ochronne. 

Jeżeli zachodzi taka konieczność mogą również korzystać z przyniesionych ze sobą własnych 

środków do dezynfekcji rąk. 

W kontakcie z pracownikami bursy i wychowankami nie będącymi członkami ich rodzin 

zobowiązani są do osłaniania ust i nosa. 

13) Prowadzi się ewidencję odwiedzających. 
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14) Wychowankowie bursy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń pracowników bursy 

mających na celu bezpieczeństwo własne i innych. 

 

Procedura dla korzystających z biblioteki szkolnej 

 

1) W bibliotece szkolnej nie może przebywać uczeń z objawami chorobowymi sugerującymi 

infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych.  

2) Wchodząc do biblioteki obowiązkowo dezynfekujemy ręce.  

W przypadku przeciwskazań lekarskich dotyczących używania środków dezynfekcyjnych, 

uczniowie obligatoryjnie noszą rękawiczki ochronne. 

Jeżeli zachodzi taka konieczność możemy korzystać z przyniesionych ze sobą własnych środków 

do dezynfekcji rąk 

3) Od osób przebywających w pomieszczeniach biblioteki (pracowników i uczniów) wymaga się 

zasłaniania nosa i ust oraz zachowanie minimum 1,5 m dystansu społecznego. 

4) Korzystający z biblioteki są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń pracowników 

biblioteki mających na celu bezpieczeństwo własne i innych. 

5) W bibliotece jednocześnie może przebywać dwójka uczniów i pracownicy biblioteki na zasadach 

określonych jak wyżej. 

6) Zasoby biblioteczne dostępne do użytku mogą być udostępniane z zachowaniem wymogu 

dwudniowej kwarantanny. 

7) Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce, jeżeli nie korzysta 

się z rękawiczek ochronnych i zdezynfekować blat, na którym leżały książki. 

8) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w bibliotece, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

9) W bibliotece powierzchnie użytkowe są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu 

pracy. 

10) Pomieszczenia biblioteki wietrzone są przynajmniej raz na godzinę. 

11) Do odwołania zawiesza się możliwość korzystania przez uczniów z czytelni na terenie biblioteki 

szkolnej. 

 

Procedura dla korzystających ze szkolnej stołówki 
 

1) W oczekiwaniu na wydanie posiłku stoimy w kolejce z osłoniętymi ustami i nosem, zachowując 

min. 1,5 metrowy odstęp od siebie. 

2) Przed wejściem na stołówkę obowiązkowo dezynfekujemy ręce.  

W przypadku przeciwskazań lekarskich dotyczących używania środków dezynfekcyjnych, 

uczniowie obligatoryjnie noszą rękawiczki ochronne. 

Jeżeli zachodzi taka konieczność możemy korzystać z przyniesionych ze sobą własnych środków 

do dezynfekcji rąk 

3) Po otrzymaniu posiłku, zajmujemy wolne miejsce i zdejmujemy osłonę ust i nosa. 

4) Nie zmieniamy ustawienia krzeseł. 
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5) Przed oddaniem naczyń i sztućców po spożytym posiłku obowiązkowo osłaniamy usta i nos. 

6) Korzystający ze stołówki są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń pracowników 

stołówki mających na celu bezpieczeństwo własne i innych. 

7) Po każdej grupie uczniów blaty stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane. 

8) Pomieszczenie w czasie przeznaczonym na spożywanie posiłków wietrzone jest przynajmniej raz 

na godzinę. 

 

Procedura dla szkolnego izolatorium 

 
1) W szkole znajdują się dwa wydzielone i odpowiednio oznaczone pomieszczenia (tzw. izolatoria) 

przeznaczone do odizolowania osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych 

COVID-19 i wyposażone w  środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. 

2) W izolatorium nie mogą przebywać inne osoby. 

3) Po każdym pobycie osoby, u której podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, 

pomieszczenie jest dezynfekowane przez obsługę szkoły z zachowaniem wszelkich norm 

bezpieczeństwa. 

 

Postanowienia końcowe 

 
1) Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

2) Regulamin może być modyfikowany. 

3) Regulamin zostanie opublikowany na stronie szkoły, elektronicznie przesłany do nauczycieli oraz 

udostępniony w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 

4) O wszelkich zmianach w regulaminie będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 


