
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO  

na terenie Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Tarnobrzegu 

obowiązująca od 01.09.2022 roku 

 

1. Cel i podstawa opracowania procedury 

Procedura została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia 

i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz  

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach. 

W trosce o zdrowie uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane są szczepienia 

zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych na dany rok. 

Ogólne zasady obowiązujące na terenie szkoły 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

 Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się. Codzienna aktywność 

fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej.  

 Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą 

z mydłem. 

 Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub na  teren 

szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

 Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako 

elementu obowiązującego ich regulaminu szkoły.  

 Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, 

w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się 

higienę rąk. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź 

chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatka w szkole 

podstawowej znajduje się w gabinecie higienistki na parterze, w liceum jest to pomieszczenie przy 

sekretariacie) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły.  

 Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji pracy i jej koordynacji, która uniemożliwi 

nadmierne grupowanie się osób w salach m.in. podczas uroczystości okolicznościowych. 

 Obowiązują ogólne zasady higieny:  

 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po  powrocie ze świeżego 

powietrza, po skorzystaniu z toalety, a także przed i po zajęciach z informatyki 

i wychowania fizycznego), 

 ochrona podczas kichania i kaszlu, 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 niedzielenie się zaczętym jedzeniem i piciem. 



 Zaleca się wietrzenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń, a także części wspólnych (korytarze) 

co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

Uczniowie klas 4-8 podczas wietrzenia sal w czasie przerwy, powinni przebywać pod opieką 

dyżurujących nauczycieli na korytarzach oraz na terenach zielonych szkoły. Wietrzenie sal 

w grupie „0” powinno odbywać się w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali oraz w razie 

potrzeby, również podczas zajęć. Podczas wietrzenia należy zwrócić szczególną uwagę na 

bezpieczeństwo uczniów. Przy wietrzeniu okna mogą być tylko uchylane, zabrania się otwierania 

okien na oścież.  

 Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem, infrastruktury szkoły, sprzętu, 

przyborów sportowych i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć.  

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły. 

 Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w  szczególności 

z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o  regularne czyszczenie (pranie 

lub mycie) zabawek i innych rzeczy.  

 Rekomenduje się ograniczenie kontaktów pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej 

z uczniami oraz nauczycielami.  

 Uczniowie posiłek spożyją w świetlicy. 

 Gabinet higienistki znajduje się w budynku szkoły podstawowej i jest otwarty w czwartek 

w godzinach 7.30 do 14.00. 

 Rekomenduje się zdrowe odżywianie i pamiętanie o nawodnieniu organizmu (stosowaniu 

zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).  

 Nauczyciele zobowiązani są do przekazania i wyjaśnienia uczniom zasad obowiązujących 

w szkole, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie ogólnych zasad higieny.  

Higiena, czyszczenie pomieszczeń i powierzchni 

 Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły, zachowały higienę rąk, 

a jeżeli jest to możliwe, myły ręce lub je dezynfekowały. 

 Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować aby robili to uczniowie,  

w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po  powrocie 

ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, a także przed i po zajęciach  

z informatyki i wychowania fizycznego.  

 Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, mycie powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników,  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,  

a także plac zabaw. Fakt wykonania tych czynności pracownicy obsługi odnotowują 

w tabeli monitoringu prac porządkowych.  

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym o ich czyszczenie 

z użyciem detergentu.  

 Należy regularnie opróżniać i czyścić kosze na odpady. 

 



 

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej 

u uczniów   

 W przypadku wystąpienia u ucznia objawów choroby zakaźnej nauczyciel prowadzący zajęcia 

informuje telefonicznie o tym fakcie sekretariat w celu wyznaczenia zastępstwa i odizolowania 

ucznia oraz poinformowania rodziców. Uczeń, który zaobserwuje u siebie objawy chorobowe 

zwraca się do najbliżej stojącego nauczyciela. 

 Po ustaleniu zastępstwa, nauczyciel lub wyznaczona osoba udaje się z uczniem do izolatki. 

 W izolatce znajdują się środki ochrony indywidualnej, płyn do dezynfekcji, termometr 

bezdotykowy. 

 Pracownik szkoły (nauczyciel lub sekretarka) informuje telefonicznie rodziców/opiekunów 

prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.  

 Uczeń przebywa w izolatce z wyznawczym pracownikiem do czasu przybycia rodzica/ opiekuna 

prawnego.  

 W pomieszczeniu pomiędzy pracownikiem a uczniem musi być zapewnione min. 2 m odległości. 

 Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi chorobę 

zakaźną i przeprowadzenie mycia z detergentem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej 

u pracowników   

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej 

dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności.  

 Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi chorobę 

zakaźną i przeprowadzenie mycia z detergentem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

  



Wykaz pracowników zapoznanych z treścią procedury 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią procedury i przyjąłem ją do stosowania 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko pracy Data zapoznania się 

 z procedurą 
Podpis 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
  

 

  

 
 

 

   

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 


