
 1 

 

Procedury dotyczące bezpieczeństwa uczniów, słuchaczy 

oraz pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Strzałkowie w związku z wystąpieniem 

epidemii. 

 

Zasady ogólne 

1. Do placówki mogą̨ wejść wyłącznie zdrowi uczniowie/słuchacze i pracownicy, którzy nie 

wykazują̨ objawów infekcji dróg oddechowych.  

2. Należy pamiętać́ o zachowaniu bezpiecznego dystansu społecznego – min. 1,5 m.  

3. Na klatkach schodowych wprowadza się̨ ruch jednokierunkowy wg oznakowania.  

4. Przy wejściu do budynku obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk.  

5. Rodzic/opiekun może wejść́ do placówki jedynie w obszarze wyznaczonym po wcześniejszym 

ustaleniu daty, godziny oraz miejsca spotkania z Dyrektorem, Wicedyrektorem, Sekretarzem 

Szkoły lub nauczycielem.  

6. Należy dołożyć́ wszelkich starań, aby zachowywać dystans społeczny pomiędzy 

uczniami/słuchaczami z innych grup/klas.  

7. W czasie przerw śródlekcyjnych obowiązuje nakaz noszenia maseczek zasłaniających usta  

i nos lub przyłbic.  

8. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć kontakty pracowników obsługi sprzątającej  

i kuchennej oraz pracowników administracji z nauczycielami i uczniami/słuchaczami.  

9. Uczniowie/słuchacze mają obowiązek posiadać własne podręczniki i przybory szkolne, które  

w czasie zajeść mogą̨ znajdować się̨ na stoliku szkolnym ucznia/słuchacza lub w plecaku. 

Uczniowie/słuchacze mają zakaz wymieniać się̨ przyborami szkolnymi między sobą̨.  

10. Uczeń/słuchacz nie zabiera ze sobą̨ do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

11. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać́ usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą 

chusteczkę̨ jak najszybciej wyrzucić́ do zamkniętego kosza i umyć ręce.  

12. Należy starać się̨ nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.  

13. W przypadku złego samopoczucia, a w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu 

oraz trudności z oddychaniem należy natychmiast poinformować o tym 

wychowawcę̨/przełożonego.  

14. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych nauczyciel odizolowuje ucznia 

w odrębnym pomieszczeniu (Izolatorium) zapewniając min. 2 m. odległości od innych osób 

powiadamia Dyrektora lub Wicedyrektora Placówki oraz dokonuje pomiaru temperatury przy 

użyciu termometru bezdotykowego bez rejestracji wyniku. Dyrektor lub Wicedyrektor 

niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu), Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Słupcy oraz organ prowadzący (Starostwo powiatowe w Słupcy). 

 



 2 

Informacje dla rodziców/opiekunów prawnych 

  

1. Należy informować́ i przypominać́ dzieciom o konieczności częstego mycia rąk  

(w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, itp.), ochronie podczas kichania  

i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust.  

2. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajeść mogą̨ 

znajdować́ się̨ na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać́ się̨ przyborami szkolnymi między sobą̨.  

3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą̨ do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to 

nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami.  

4. Należy pamiętać, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń niewykazujący objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

5. Do szkoły nie może uczęszczać uczeń, który przebywa lub zamieszkuje z osobami 

przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

6. Przy wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Na terenie placówki jest 

obowiązek zakrywania nosa i ust.  

7. Rodzic/opiekun może wejść́ do budynku jedynie w obszarze wyznaczonym po wcześniejszym 

ustaleniu daty, godziny oraz miejsca spotkania z Dyrektorem, Wicedyrektorem, Sekretarzem 

Szkoły lub nauczycielem.  

8. Należy zachować dystans społeczny od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz 

pracowników szkoły min. 1,5m.  

9. Rodzic/opiekun wyraża zgodę̨ na bezdotykowy pomiar temperatury dziecka w przypadku 

podejrzenia objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. Pomiaru dokonuje 

wyznaczony pracownik szkoły.  

10. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych dziecko zostanie odizolowane od innych osób wyznaczonym miejscu. 

Rodzic/opiekun zostanie poinformowany o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu).  

11. Rodzic/opiekun pisemnie oświadcza, że w miejscu zamieszkania lub pobytu dziecka nie 

przebywają̨ osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej. W przypadku zmiany powyższych 

rodzic/opiekun zobowiązuje się̨ powiadomić o tym Dyrektora szkoły.  

 

Informacje dla nauczycieli oraz pracowników placówki 

 

1. Do pracy może przystąpić wyłącznie nauczyciel, który: 

a) nie wykazuje objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, 

b) nie jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, 

c) nie zamieszkuje z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji domowej.  

2. Przy wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  

3. Obowiązkowe są ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do 

szkoły, przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety itp.), 

ochrona podczas kaszlu i kichania oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Swoim postępowaniem należy dawać przykład uczniom!  
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4. Przedmioty, sprzęty i pomoce naukowe, których nie można skutecznie umyć, zdezynfekować 

lub uprać należy usunąć z sali lub uniemożliwić do nich dostęp uczniom.  

5. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub zdezynfekować po każdym użyciu.  

6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

7. Sale lekcyjne należy wietrzyć podczas przerw (co najmniej raz na godzinę), a w razie 

konieczności również w trakcie zajęć, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

8. W miarę możliwości należy dopilnować, aby każdy z uczniów korzystał z własnych przyborów 

i podręczników. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.  

9. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć kontakt z pracownikami administracji oraz 

obsługi sprzątającej.  

10. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób 

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu) oraz Dyrektora lub Wicedyrektora placówki. 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/słuchacza 

 

1. Do szkoły mogą przychodzić́ jedynie zdrowi uczniowie/słuchacze. Jeżeli pracownicy lub 

rodzice/opiekunowie prawni ucznia zauważą niepokojące objawy u ucznia, nie powinni posyłać 

go na zajęcia, pozostawić ucznia w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

2. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie służące do odizolowania ucznia, u którego 

zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażenie w środki ochrony 

osobistej oraz środki do dezynfekcji. W pomieszczeniu tym uczeń z podejrzanymi objawami 

będzie przebywać w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy po 

poinformowaniu ich o zaistniałej sytuacji powinni jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. 

Do czasu pojawienia się rodzica/opiekuna z uczniem w bezpiecznej odległości i przy 

zachowaniu wszelkich środków ostrożności w miejscu izolacji powinna pozostać osoba 

wyznaczona przez Dyrektora placówki.  

3. Rodzice zobligowani są do powiadomienia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego oraz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji i zaleceń.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntowanemu sprzątaniu, 

zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).  

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  
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Procedura postpowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika 

 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  

w warunkach domowych lub w izolacji.  

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub  

z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają̨ osobę do grupy tzw. podwyższonego 

ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie 

w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji  

w miarę możliwości praca zdalna).  

3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) 

pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych.  

a) Pracownicy szkoły powinni zostać́ poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakazanej powinni pozostać w domu i skontaktować́ się telefonicznie  

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 

zakażeni koronawirusem.  

b) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

c) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz 

zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. 

d) W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.  

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym.  
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Oświadczenie dla rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego odnośnie wyrażenia 

zgody na pomiar temperatury ciała jego dziecka  

 

……………………………….., dnia………………….. 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
          (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  

      adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

 

Oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przed 

każdorazowym rozpoczęciem zajęć w trakcie trwania epidemii 

 

 

………………………………………………………….………………………………………. 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że pomiar dokonywany będzie przez pracownika szkoły 

termometrem bezdotykowym, a wyniki pomiarów nie będą nigdzie 

rejestrowane/zapisywane.  

  

Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych do nieposyłania dziecka do szkoły na zajęcia.  

 

…………………………………………….. 
                                                                                                                      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Oświadczenie dla ucznia pełnoletniego odnośnie wyrażenia zgody na pomiar 

temperatury swojego ciała  

 

 

………………………………….., dnia………………….. 

 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
                         (Imię i nazwisko ucznia,  

    adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

 

Oświadczenie 
 

o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury ciała przed każdorazowym 

rozpoczęciem zajęć w trakcie trwania epidemii 

 

Przyjmuję do wiadomości, że pomiar dokonywany będzie przez pracownika szkoły 

termometrem bezdotykowym, a wyniki pomiarów nie będą nigdzie 

rejestrowane/zapisywane.  

  

Jednocześnie zobowiązuję się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych do pozostania w domu i nieprzychodzenia na zajęcia w formie 

konsultacji.  

 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                     (podpis ucznia) 
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Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

………………………………….., dnia………………….. 

 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
                         (Imię i nazwisko ucznia,  

    adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu mojego dziecka/dzieci  

……………………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) 

nie przebywają osoby na kwarantannie, ani w izolacji domowej.  

W przypadku zmiany powyższych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym 

Dyrektora szkoły. 

 

 

 

…………………………………………….. 
                                                                                                          (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Oświadczenie dla ucznia pełnoletniego 

 

 

 

………………………………….., dnia………………….. 

 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
                         (Imię i nazwisko ucznia,  

    adres zamieszkania, nr telefonu) 

 

 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że w miejscu moim zamieszkania lub stałego pobytu 

……………………………………………………………………….……(imię i nazwisko) 

nie przebywają osoby na kwarantannie, ani w izolacji domowej.  

W przypadku zmiany powyższych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym 

Dyrektora szkoły. 

 

 

 

…………………………………………….. 
                                                                                                                                       (podpis ucznia) 
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NR TEL. DO ORGANU PROWADZĄCEGO 

63 275 86 00 

NR TEL. DO KURATORA OŚWIATY 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

61 670 40 81, 780 386 001 

Delegatura w Koninie 

63 220 51 01, 780 386 011 

NR TEL. DO STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy 

63 274 36 42 

Alarmowy (po godzinach pracy) 

691 751 835 

NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY 
Konin, Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego,  

ul. Szpitalna 45, (63) 240 44 02 
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BEZWZGLĘDNY NAKAZ 

DEZYNFEKCJI RĄK 

PRZED WEJŚCIEM DO 

BUDYNKU  
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